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Abstrakt 
Informační systém laboratoře inteligentních systémů. Cílem diplomové práce je online 

rezervační a evidenční informační systém majetku laboratoře Ústavu inteligentních systému fakulty 

informačních technologií (UIS FIT). Systém eviduje a spravuje veškerý majetek laboratoře, 

shromažduje podrobné informace (popis a využití majetku, související fotografie a přidružené 

dokumenty). Umožňuje správu nejen majetku a navíc i dokumentů v elektronické podobě, ale 

obsahuje plnohodnotný rezervační systém s možností zadávání a odbavování rezervací a výpůjček. 

Systém je rozdělen na administrátorskou a uživatelskou část. 

Součástí systému UIS FIT je vyhledávací modul, který s minimální obsluhou oprávněného 

uživatele na základě klíčových slov (jméno autora, název dokumentu, příp. jiných) umožňuje 

vyhledávat online dokumenty v celosvětové síti Internet a uživateli umožňuje přímé ukládání 

dokumentů do databáze systému. 

Abstract 
Information system of laboratory intelligent systems. A target of my master’s thesis is 

online reservation and evidence information system of the property of laboratory Department of 

Intelligent Systems on the Faculty of Information Technology (DIS FIT). This system files and 

manages all property of the laboratory, collects detailed information (description and utilization of 

the property, related photos and associated documents. It makes possible to manage not only the 

property and in addition to it documents in electronic form as well, but it contains full-value 

reservation system with a possibility of entering and handling a reservations and loans for use. The 

system is divided to an administrator and user part.  

A researching program unit is a part of the system DIS FIT. It makes possible to lookup the 

online documents in worldwide net Internet, scilicet with minimal service of the authorized user on 

the basis of keywords (author’s name, document’s title, eventually the others) and it makes possible 

to store documents direct into the systems database.  
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Úvod 

Když se řekne internet, většině z nás se vybaví počítač napojený na celou světovou síť, která 

mu nabízí nepřeberné množství informací, spousty zábavy, ale také možný způsob další komunikace 

mezi lidmi. Někomu z nás slouží internet pouze pro zpestření volných chvilek, získávaní nových 

informací a pro jiné internet znamená medium, které využívají ke své každodenní práci. Málo kdo 

z nás si však při „surfování“ uvědomuje, kolik úsilí muselo být vydáno k vytvoření k takto mohutně 

se dnes rozšiřující službě, poskytující téměř okamžité spojení mezi tisíce kilometrů vzdálenými kouty 

světa.  

 Počátkem internetu v civilní sféře jsou spojeny se stránkami, které byly více méně statické a 

plnily ve větší míře účel pouze informativní. Internet a internetové publikování se stalo obrovským a 

hlavně účinným nástrojem pro reklamu a rozvoj konkurenčního prostředí. Firmy se svými 

prezentacemi snažily nalákat co nejvíce lidí. Protože člověk se už od svého zrození rád dívá na hezké 

věci, tak i na poli internetu došlo k rozvoji dynamických stránek. Stránky se staly pohyblivými, 

interaktivními. Postupem času se tyto rozdíly mezi firmami srovnaly a manažeři firem přicházeli na 

další nápady, jak dostat zákazníky do svých obchodů. Na scénu přichází elektronický obchod a 

databázové systémy s ním spojené. Zákazník tak dostává do ruky nástroj, který mu umožňuje 

objednávat zboží přímo z domova, aniž by musel daný obchod navštívit. Databáze však nebyly pouze 

spojeny s elektronickými obchody, ale začaly se využívat všude tam, kde bylo potřeba ukládat větší 

množství dat a posléze z nich vyhledávat důležitá data. Web propojený s databází se tak stal velmi 

silným nástrojem. 

 Vytvořit webovou databázovou aplikaci však není možné bez znalosti potřebných 

technologií. K její tvorbě je potřebná znalost programovacích a skriptovacích jazyků. Při nejmenším 

jazyka HTML, který definuje strukturu www stránky jako takové. 

Zadání diplomové práce nám obecně definuje, co vše se po naší webové aplikaci, kterou má 

být informační systém laboratoře inteligentních systémů, požaduje, a jaké operace se od ní očekávají 

– přesněji strukturu systému pro evidenci a správu informací o majetku laboratoře, rezervacích a 

výpůjčkách majetku. Úkolem je vytvořit systém, který bude sloužit uživatelům k rezervaci majetku 

laboratoře online, aniž by museli navštívit osobně pracoviště. Systém bude propojen s databází a 

serverovým rozhraním. Poněvadž budeme vytvářet stránky, ve kterých si uživatel bude moci majetek 

zarezervovat a zobrazovat o něm podrobné informace, budeme muset použít i skriptovací jazyky PHP 

a Javascript, které nám umožní naprogramovat takové operace, na které si pouze s jazykem HTML 

nevystačíme. Navržený systém jsem naimplementoval v jazyce PHP s využitím relačního 

databázového systému MySQL. 

Každý z nás, kdo používá internet, se denně setkává s webovým vyhledávacím rozhraním. A 

přímo nebo nepřímo, když potřebuje něco vědět, mu toto rozhraní usnadňuje práci a šetří drahocenný 

čas. Pravděpodobnost nálezu námi požadované informace přes specializované webové portály je v 



 4

dnešní době již velmi vysoká. Avšak v okamžiku, kdy požadujeme větší množství informací, 

narážíme na úhlavního nepřítele člověka a tím je čas. Představme si, že chceme vyhledat ve více než 

stovce měst jejich nejvýznamnější hotely. Určitě si dokážete spočítat množství času, které bychom 

strávili, kdybychom jednotlivé hotely vyhledávali zadáváním názvů měst na stránkách vyhledávačů1 

či portálů2. 

My stojíme před velmi podobným problémem, a to vyhledáním URL3 odkazů na dokumenty, 

které by mohly souviset s majetkem uloženým v databázi. V situaci, kdybychom chtěli tuto operaci 

provést ručně (přímo přes webový portál vyhledávače), zabrala by nám tato procedura řádově hodiny 

času. Naším cílem je navrhnout skript, který by tuto práci odvedl za nás. Pokusíme se nalézt takové 

řešení problému, které bude časově nejméně náročné a zároveň bude splňovat nejvyšší 

pravděpodobnostní hodnoty úspěšnosti nálezu požadované stránky, spolehlivosti a funkčnosti. 

Řešení diplomové práce je možné rozdělit na 4 nejdůležitější etapy vývoje:  

• Implementace administrátorské sekce 

(sekce umožňující správu celého systému, zadávání nových dat do systému, 

odbavování rezervací a zavádění nových výpůjček) 

• Implementace uživatelské sekce 

(sekce umožňující správu uživatelského účtu a registraci majetku) 

• Implementace aktualizačního skriptu 

(návrh skriptu automaticky rozpoznávající vyjmenované entity metodou extrakce 

sémantické informace ze značkovaného textu s využitím rozhraní Yahoo API) 

• Analýza získaných výsledku a zamyšlení se nad možným zdokonalením 

(zamyšlení se nad dosaženými výsledky, zhodnocení užitné hodnoty navrženého 

systému v ostrém provozu, vyhodnocení funkčnosti a rychlosti aktualizačního skriptu) 

Ze závěrů, které učiníme na základě vyhodnocení výsledků, dále budeme přemýšlet nad 

možným vylepšením a hledat příčiny daných výsledků.  

Na projektu samotném bylo pracováno již v rámci semestrálního projektu, kdy byla vytvořena 

testovací sada domovských stránek autorů a jednoduchý prototyp testovací aplikace, který byl v této 

                                                      
1 Vyhledávačem je označována stránka, která nabízí službu k vyhledávání zadaných výrazů skrze internet 

pomocí vyhledávajícího skriptu. Mezi nejznámější vyhledávače patří Google.com, Yahoo.com a další. 
2 Portál je webová stránka, která využívá k vyhledávání služby spřátelených vyhledávačů. Mezi portály na 

české scéně patří Seznam.cz, Centrum.cz a další. 
3 URL (Unique Resource Locator) je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci 

umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. (Uniform Resource Locators (URL). 

[dostupné 05. 05. 2009]. [HTML dokument]. [http://tools.ietf.org/html/rfc1738].) 
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diplomové práci zdokonalen, transformován na náš konkrétní případ využití a důkladně analyzován 

z hlediska funkčnosti a úspěšnosti. Na základě této analýzy vychází konečná verze skriptu, která 

splňuje požadavky pro budoucí použití ve spojení s informačním systémem laboratoře inteligentních 

systémů. 
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1 Databázové aplikace a webové 

prostředí 

S obrovským rozšířením internetu a webu samotného pro běžné uživatele souvisí stejně tak 

mohutný nárůst služeb. Dříve často používané statické stránky dnes nahradila webová sídla, jejichž 

pilířem jsou databáze, ve kterých jsou uložena různorodá data. Mezi nejpoužívanější dnes patří 

zpravodajské služby, které nabízejí uživateli přístup k rozsáhlým úložištím dat, dále aplikace 

elektronické komerce, jakou jsou elektronické obchody a v nemalé míře systémy sloužící pro 

usnadnění administrativní činnosti a vnitřní systémy společností. 

 Na první pohled se může zdát, že používání databází je započato teprve nedávno, avšak 

databázové aplikace existuji na světě již několik desítek let. Příkladem mohou být dnes již zastaralé 

síťové databázové aplikace, které se nejčastěji používaly v bankovní sféře. Tato možnost nebyla 

dostupná všem, ale mohli si ji pořídit pouze prosperující firmy. 

 Dnešní web představuje síť, která je dostupná téměř všem, kteří mají na počítači potřebný 

software webového prohlížeče a potřebné prostředky pro připojení. Pro vývoj programů spojených 

s webovými servery a webovými protokoly bylo přizpůsobeno nespočetné množství různých 

skriptovacích, programovacích jazyků a klientských konzolí. 

 Ať má webová aplikace jakýkoli účel či jakékoli úkoly nebo odlišnou architekturu, princip 

funkce aplikace je stejný. Jako příklad můžeme uvést dnes velmi rozšířenou aplikaci „elektronický 

obchod“. Klient do svého webového prohlížeče zadá elektronickou adresu požadované stránky. Na 

dané stránce si zvolí výrobek, o který má zájem. Na stránce daného výrobku má možnost prohlédnout 

si podrobnější informace a posléze si výrobek objednat. Avšak rozhodnutí nemusí být konečné a 

výrobek již vložený do košíku může odstranit a vybírat jiný. Pro server jsou tyto kroky (požadavky) 

klienta chápany jako příkazy. Ten je zpracovává a generuje stránky HTML, jež jsou po síti doručeny 

zpět klientovi a zobrazeny v prohlížeči. Stránky budou pravděpodobně obsahovat text, tabulky, 

obrázky, komponenty. Protože vývojáři aplikace nemohli dopředu předpokládat, jaké zboží bude 

internetový obchod nabízet, co si náhodný uživatel bude prohlížet a co si nakonec třeba i objedná. 

Z uvedeného schématu vyplývá nutnost užití kódu spouštěného na serveru (obrázek č. 1). Stránky 

HTML zobrazované webovou aplikací v klientském prohlížeči tedy nemohou být na discích 

serverového počítače uloženy ve statické podobě, ale veškeré informace jsou čerpány z databáze. 

Při tvorbě internetové aplikace máme obrovskou výhodu, která je ekonomického charakteru. 

Můžeme totiž webovou aplikaci vytvářet i v režimu „offline“ a ne pouze na reálném serveru, na němž 

bude aplikace nakonec i ve finále používána běžnými uživateli. Máme tu možnost tvořit na serveru 

výhradně určeném pro vývojářské a testovací práce, anebo na samostatném kancelářském počítači, 



 

aniž bychom byli připojeni „online“ k

tak databázového serveru, ale též vývojá

Obrázek 1: Komunikace mezi webovou aplikaci (skripty) a databází
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webem vytváří velmi silný nástroj pro prezentaci aktuálních dat pro 
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jako jsou SQL, PHP, Python, HTML, JavaScript a další. Pro běžné uživatele z jiných obo

ěných technologií dosti velkou překážkou. Proto exis

likace, které jsou založeny na grafickém řešení aplikace. Asi nejznám

nosti Microsoft produkt FrontPage. Uživatel má k dispozici pracovní plochu, na které 

í vzhled aplikace pomocí grafických elementů, aniž by věděl, co se dě

chto programů je, že jsou do zdrojového kódu přidávány kódy, které jsou 

čné a na výsledný vzhled aplikace nemají vliv, poně

 nastaveny na optimální hodnotu (většinou nulovou). Zkušený programátor v

chto aplikaci upouští a využívá k programování webových aplikací textový editor a p

i skriptovací jazyk. Zcela pro tuto potřebu postačí obyčejný textový editor, avšak dnes 

é zpříjemňují práci programátora a nabízejí řadu funkcí

u, kompilace a mnoha dalších funkcí důležitých pro práci se zdrojovým 

tomu, co se vlastně skrývá pod spojením webová databázová aplikace 

ystém, co nám umožňuje a k čemu slouží. Funkčnost celého informa

systému (webové aplikace) si lze názorně představit, když si uvědomíme, že se taková aplikace 

založená na databázovém systému skládá ze tří vrstev – klientské, prost

č. 2). 
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klientské, prostřední (serverové) a 
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Obrázek 2: Model třívrstvé architektury webové aplikace 

1.1.1 Databázová vrstva 

Základem databázové aplikace je databázová vrstva. Tu tvoří databázový systém, který 

zajišťuje správu databáze. Databázový systém představuje množinu komponentů určených pro 

definování, konstrukci a manipulaci s databází. Zajišťuje její údržbu dat, tj. jejich vytváření, 

odstraňování, modifikaci a dotazování ze strany uživatelů. V našem případě pojmem databázový 

systém (Database management systém, DBMS ; česky systém řízení báze dat, SŘBD) budeme 

rozumět relační databázový systém. Nad databázovou vrstvou je prostřední vrstva, která obsahuje 

většinu aplikační logiky. Zajišťuje komunikaci mezi databázovou vrstvou a klientskou vrstvou. 

Klientskou vrstvou je obvykle software webového prohlížeče, který umožňuje interaktivní 

komunikaci uživatele s aplikací. 

 Podstatným problémem při tvorbě webových databázových aplikací je právě propojení 

klasických databázových aplikací do prostředí webu prostřednictvím protokolu HTTP. K tomuto 

účelu slouží ona složitá aplikační logika. Prostřednictvím protokolu HTTP webové prohlížeče 

požadují z webových serverů data a webové servery pomocí něj vracejí požadované výsledky hledání. 

Díky protokolu HTTP je možné zdroje informací přenášet a sdílet v prostředí webu. Ze síťového 

pohledu je HTTP protokolem aplikační vrstvy a je postaven nad balíkem síťových protokolů TCP/IP. 
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1.1.2 Prostřední vrstva 

Prostřední vrstva obsahuje podstatnou část aplikační logiky, která zobrazuje data na straně 

uživatele a od uživatele vyžaduje vstupní informace. Dále formátuje dotazy pro zápis a čtení dat 

v databázi. Aplikační logika prostřední vrstvy propojuje webové prostředí s databázovým systémem. 

Skládá se z webového serveru, webového skriptového jazyka a stroje skriptového jazyka. 

Webový server zpracovává požadavky HTTP a vytváří odpovědi. V případě webových databázových 

aplikací jsou tyto požadavky zasílány k programům, které komunikují s databázovým systémem. 

Webové servery, někdy též nazývané jako servery HTTP přijímají, obsluhují požadavky 

z HTTP sítě od uživatelských webových prohlížečů a posléze vracejí požadované informace. 

Mezi nejčastěji používané skriptovací jazyky patří PHP. Je dnes velice rozšířen a oblíben pro 

svoji mnohotvárnost, funkčnost a využitelnost. Je používán v celé řadě webových databázových 

aplikací.  

1.1.3 Klientská vrstva 

Klientská vrstva je ve většině případů tvořena webovým prohlížečem na straně uživatele 

(klienta). Webový prohlížeč má za úkol prezentovat zdroje iformací ve formátu HTML, vydává 

požadavky HTTP na potřebné zdroje a zpracovává odpovědi HTTP. Webový prohlížeč v roli tenké 

klientské vrstvy má celou řadu podstatných výhod, mezi nimiž nejdůležitější je podpora na celé řadě 

různých platforem. 

Prohlížečových produktů je k dispozici celá řada. Odlišují se od sebe svými funkcemi, 

kterými se často snaží tvůrci získat náklonnost uživatelů, proč právě používat jejich produkt. Asi 

dvěma nejrozšířenějšími a nejoblíbenějšími prohlížeči jsou Internet Explorer od společnosti Microsoft 

a Mozilla Firefox od společnosti Mozilla Corporation. Tyto graficky orientované prohlížeče jsou 

postaveny na oknech, což jen přidává k pohodlnému užívání internetu. Existuji však i webové 

prohlížeče, které jsou textového charakteru a nesvedou zobrazit grafické elementy či obrázky. Za 

zmínku stojí prohlížeč Lynx, který nepodporuje ani dnes hodně rozšířený jazyk JavaScript. Dalším 

zajímavým prohlížečem je prohlížeč MultiWeb, který je určen pro zrakově postižené uživatele webu. 

Prezentuje text stránky prostřednictvím zvuku, přesněji mluveného slova. 
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2 Technologie a webová rozhraní 
použitá při vývoji webové aplikace 

Informační systém (IS) laboratoře inteligentních systému Ústavu inteligentních systému 

fakulty informačních technologií (UIS FIT) je naimplementován jako webová aplikace, která využívá 

všech hlavních výhod, které webové prostředí celosvětové sítě Internet pro aplikaci nabízí: 

• Dostupnost 

• Provoz v reálném čase 

• Aktuálnost nabízených dat 

a další. 

Informační systém byl důkladně namodelován v jazyce UML. Bylo vytvořeno několik 

diagramů, o kterých se zmíníme později a některé nalezneme v příloze diplomové práce. 

Celý systém je napsán ve skriptovacím jazyce PHP a pro zobrazování na webu využívá 

značkovacího jazyka HTML společně s kaskádovými styly CSS. Pro interaktivní fungování v mnoha 

případech využívá skriptovací JavaScript. 

Pro vyhledávací modul sytému byl využit jazyk Python. Samotný modul, který byl integrován 

do systému, je napsán v jazyce PHP, poněvadž dostupnost a četnost PHP instalací na českých 

serverech je v současné době oproti jazyku Python procentuálně mnohem vyšší a našim cílem bylo 

vytvořit přenositelnou a flexibilní aplikaci. 

Úložištěm dat byla zvolena MySQL databáze. 

2.1 HTML a XML 
HTML neboli Hypertext Markup Language vzniká v roce 1991 pod taktovkou Tima Berners-

Lee. V lednu 1997 se dle doporučení konsorcia W3C rozšiřuje verze 3.2 a na tu později navazuje 

verze 4.0, která je zpětně kompatibilní. Ta se snaží dosáhnout původního záměru a stává se jazykem 

pro vyznačování významu jednotlivých částí dokumentu a prvky ovlivňující pouze vzhled přenechává 

připojovaným stylům. Poslední verze 5 vydaná 7. března 2008 je pouhou revizí, která řeší některé 

chyby předchozí verze a přidává několik málo nových elementů. Aktuální trend potom vyjadřuje 

standart XHTML. 

HTML (Hypertext Markup Language) je dnes nejrozšířenější značkový jazyk. Základem 

tohoto jazyka jsou značky. Internetový prohlížeč má za úlohu vyhodnotit a zpracovat text v 

závorkách. Text mimo tyto závorky je zobrazen na obrazovce. 

HTML kód je kombinací normálního textu a značek. Jeho důležité rysy jsou: 
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• HTML kód je vždy v textovém formátu. Pokud chceme na stránku umístit obrázek 

nebo animaci (binární data), pak je na ně odkázáno pomocí cesty ke skutečnému 

umístění souboru. 

• Značky (příkazy, tagy) jsou uzavírány do hranatých závorek společně se svými 

parametry, které dále charakterizují formátovaní elementů na stránce. 

• Tagy jsou buď párové, nebo nepárové. Párové tagy slouží k formátování části textu 

či elementu, který se vyskytuje právě mezi těmito dvěma tagy. Nepárový tag slouží 

k formátování celého dokumentu nebo elementu, který už je sám o sobě přesně 

vymezený (např. obrázek). 

 

Obrázek 3: Komunikace mezi klientem a serverem 

Zdroj: KOSEK, Jiří. PHP tvorba interaktivních internetových aplikací. 

Praha: Grada, 1998. s.17, 492 s. ISBN 8071693731 

XML – Extensible Markup Language. Výskyt zkratky je stále častější. Skrývá se pod ní 

technologie určená k organizaci údajů v textových zápisech, kterým mohou porozumět nejen lidé, ale 

také stroje. Za krátkou dobu existence W3C4 pro XML se tato technologie šíří rychlostí virů. Zasáhla 

nejen internetové prohlížeče, databázové stroje, ale také programovací a skriptovací jazyky. 

XML je podmnožinou SGML5. Jde o jakousi zjednodušenou verzi, která obsahuje z SGML to 

nejdůležitější. Můžeme si tedy definovat vlastní značky (tagy) a pak pomocí nich vytvářet dokumenty 

a zpřístupňovat je ostatním pomocí webu. 

                                                      
4 W3C = World Wide Web Consorcium; mezinárodní konsorcium, jehož členové společně s veřejností vyvíjejí 

webové standardy pro World Wide Web. Cílem konsorcia je „Rozvíjet World Wide Web do jeho plného 

potenciálu vývojem protokolů a směrnic které zajistí dlouhodobý růst Webu“ . 

(W3C, World Wide Web Consorcium). [dostupné 08. 06. 2009, překlad]. [HTML dokument]. [http:// 

www.w3.org/].) 
5 SGML je standardní jazyk určený k formálnímu popisu struktury dokumentů. Je definován na základě normy 

ISO 8879 vydané roku 1986. 
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Jazyk HTML6, který se již delší dobu ve velkém měřítku používá pro tvorbu www stránek má 

rysy, které brání využití efektivnějších metod prohledávání. V HTML se jednotlivé části textu 

označují značkami, které textu přiřazují většinou čistě prezentační význam. Text lze označit jako 

nadpis, buňku tabulky nebo úsek, který bude zobrazen zvýrazněně. Tím, že XML umožňuje definovat 

vlastní sadu značek, můžeme těmito značkami mnohem výstižněji označit jednotlivé části textu. Text 

lze tedy označit např. jako název básně, jméno autora, kurz akcie, rodné číslo atd. Záleží pouze na 

tom, jaké značky definujeme v DTD7. Takto označkovaný a strukturovaný text má mnohem vyšší 

informační hodnotu než stránka zapsaná v HTML. 

2.1.1 lXML a lXML.eTree knihovna  

Knihovna lXML slouží v jazyce Python k vázání knihoven libxml2 a libxslt. Její jedinečnost 

spočívá v tom, že kombinuje rychlost a uvádí úplnost těchto knihoven s jednoduchostí nativního 

Python API. Knihovna lXML.eTree dále nabízí jednoduchou práci se strukturovaným textem, resp. 

zajišťuje výstup strukturovaného textu. 

2.1.2 UrlLib a XML.dom.minidom knihovna 

Knihovna UrlLib  nám umožňuje komunikovat se servery (posílat a přijímat data). Já 

konkrétně využívám nejvíce z této knihovny funkci při komunikaci s Yahoo Search API.  

Knihovna XML.dom.minidom je užitečná pro práci se soubory ve formátu XML. 

Obsahuje funkce, s kterými lze dokument XML procházet, editovat atd. 

2.2 Python 
Python je moderní programovací jazyk vyvinutý Guido van Rossumem. Používají jej stovky 

tisíc programátorů, a jejichž počet se každým rokem zdvojnásobuje. 

 Python přitahuje nové uživatele svou širokou paletou možností. Umožňuje vytvářet aplikace 

mnohem rychleji než při programování v tradičních jazycích, jako jsou C, C++ nebo Java. Jedná se o 

na platformě nezávislý jazyk, který běží stejně na Windows, unixových operačních systémech, OS/2 i 

na systémech počítačů Macintosh. Lze jej používat pro psaní malých aplikací nebo skriptů stejně jako 

                                                      
6 HTML neboli Hypertext Markup Language vzniká v roce 1991 a řadí se dnes k nejrozšířenějším značkovým 

jazykům. Internetový prohlížeč má za úlohu vyhodnotit a zpracovat text v závorkách (= značkách). Text mimo 

tyto závorky je zobrazen na obrazovce. 
7 DTD (Document Type Definition, česky Definice typu dokumentu) je jazyk pro popis struktury XML 

případně SGML dokumentu. Omezuje množinu přípustných dokumentů spadajících do daného typu nebo třídy. 

DTD tak například vymezuje jazyky HTML a XHTML. (Adaptic. DTD, document type definiton. [dostupné 27. 

4. 2009]. [HTML dokument]. [http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/dtd.htm].) 
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pro vývoj velkých softwarových projektů Poskytuje přístup k velmi výkonnému a uživatelsky 

jednoduchému grafickému uživatelskému rozhraní. Navíc je jeho vývoj otevřený a je zdarma. 

Python je moderní jazyk vyšší úrovně s mnoha vlastnostmi: 

• Automatická správa paměti. 

• Dynamické psaní. 

• Jednoduchá konzistentní syntaxe a sémantika. 

• Použitelný pro všechny hlavní platformy (Windows, Unix, Apple apod.) 

• Vysoce modulární. 

• Vhodný pro psaní skriptů i vývoj rozsáhlých projektů. 

• Dostatečně rychlý a snadno rozšiřitelný o moduly C/C++ pro části vyžadující vysokou 

rychlost výpočtů. 

• Snadný přístup k vývojovým nástrojům pro tvorbu grafických uživatelských rozhraní. 

• Zabudované mechanismy a funkce pro trvalé (persistentní) ukládání objektů, vyspělá 

asociativní pole, rozšiřitelná syntaxe tříd, univerzální srovnávací funkce a tak dále. 

• Výkonné knihovny pro numerické výpočty, manipulace s obrázky a uživatelská rozhraní, 

webové skripty a další. 
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• Podpora široké a aktivní komunity uživatelů. 

• Lze ho integrovat s řadou jiných programovacích jazyků, což umožňuje využít síly obou a 

vyhnout se tak jejich slabinám. 

Zdroj: Harms, D., MacDonald, K.: Začínáme programovat v jazyce Python. 1, Brno. 

Computer Press 2006, s. 3, 14. 

Syntaxe a jeho dynamické typy dohromady s interpretováním kódu dělají jazyk výborným 

nástrojem pro rychlý vývoj aplikací (Rapid Application Development, RAD). Zdrojové kódy 

interpretu a standardních knihoven jsou volně ke stažení z domovské stránky Pythonu 

(http://www.python.org/) a je možné je dále volně modifikovat a distribuovat. 

2.3 PHP 

PHP je dnes velmi rozšířená technologie umožňující snadné programování na straně serveru 

(server-side programming). PHP je hypertextový preprocesor, který na serveru interpretuje stránky 

HTML s vlastními příkazy před jejich odesláním ke klientovi (většinou jím je webový prohlížeč). To 

znamená, že PHP umožňuje vkládat vlastní skripty (krátké úseky kódu, ale i celé programy) přímo do 

hypertextových stránek, případně se s nimi kombinuje. Zkratka PHP (Hypertext Preprocesor); toto 

označení zavedl systém GNU, který znamená  GNU’s Not Unix („GNU není Unix“). Název PHP 

však nějak zvlášť nepopisuje povahu jazyka a jeho obvyklé využití. Má celou řadu užitečných 

knihoven, které poskytují rychlý přístup k informacím v databázi s možností přizpůsobení pro daný 

účel. Je tedy ideálním pomocníkem pro vývoj aplikační logiky prostřední vrstvy třívrstvých aplikaci. 

PHP je objektově orientovaný programovací jazyk, svojí strukturou velmi podobný jazyku C++. 

Znalost objektově orientovaného programování (OOP) tedy může být při práci v PHP výhodou, není 

však nutnou podmínkou. PHP patří mezi jazyky, kde například není nutné předem definovat typ 

proměnných, navíc jakákoliv proměnná může kdykoliv změnit svůj typ. Jednoduše řečeno, co se týče 

psaní kódu, z PHP při psaní skriptů „sálá“ určitá volnost a neomezenost. Na druhé straně záleží plně 

na programátorovi, jaký si bude v kódu udržovat pořádek. 

To, že se programový kód provádí na straně serveru, má několik výhod: 

• Snadná interakce s dalšími aplikacemi na serveru, data není třeba přenášet po internetu, snáze 

se zajišťuje bezpečnost celého sytému. 

• Nenáročnost na hardware a software klienta – výstupem je obvykle čisté HTML, které 

dokáže interpretovat i starší prohlížeč. Není potřeba, aby na stránce klienta byly prováděny 

skripty či rozsáhlé výpočty. 
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• Menší objem přenesených dat – serverové skripty jsou interpretovány již na serveru a na 

výstupu se neprojeví. 

• Ochrana zdrojových textů programu – díky interpretaci kódu na serveru se klient nemůže 

dostat ke zdrojovým textům. 

Je třeba ovšem poukázat i na několik nevýhod: 

• Větší zátěž serveru, který kromě obdržení požadavku na odeslání stránky a jejího odeslání 

musí ještě spustit interpret jazyka, předat mu stránku a klientovi zasílá až výsledek. 

• Malá možnost interakce s objekty na webové stránce z důvodu, že reagovat na stisk kláves 

lze pouze na straně klienta. 

Historie PHP 

PHP je nástupcem staršího produktu nazvaného PHP/FI. U zrodu celého systému byl původně 

soukromý program Rasmuse Lerdorfa, který vytvořil jednoduchý systém pro své stránky pro 

sledování jejich návštěvnosti. Díky oblibě, kterou program získal mezi jeho známými, byl program 

uvolněn pro volné používání pod názvem personal home page, PHP. 

Velké obliby se dočkala jeho druhá verze obohacená o velmi snadnou manipulaci s daty 

z formulářů – PHP/FI 2.0 (implementovaná v jazyce C) 

Od roku 1998 byla k dispozici verze 3.0, která byla rychlejší než předchozí a obohacená o 

podporu mnoha databázových systémů, objekty, cookies atd. Tato nová verze již dávno nebyla určena 

pouze pro drobné domácí použití, ale byla již masově nasazována na tisícovkách velkých serverů 

zpřístupňujících rozsáhlá data. 

V současné době je k mání verze 5.0, ale na českých serverech je stále nejrozšířenější verze 

4.0, která využívá jádro 'Zend Engine’, a která je oproti verzi 3.0 výkonnější a obohacena o nové 

funkce při maximálním zachování zpětné kompatibility. K podstatně zvýšenému výkonu této verze 

přidává PHP 4.0 další klíčové prvky – podpora pro mnoho WWW serverů, HTTP sessions, buffering 

výstupu, bezpečnější způsoby zpracování vstupů uživatele a mnoho nových jazykových konstruktů. 

Specifické funkce PHP 

 Každý, kdo přišel do styku s jazykem PHP, po chvíli studia zjistí, že se syntaxe jazyka velice 

podobá jazyku C. Programátor znalý jazyka C pak nemá problém se v rychlosti prodrat základy 

jazyka PHP a věnovat se důsledně jen specifickým vlastnostem a funkcím jazyka.  

Proto i my vyjdeme z předpokladu, že základy jazyka máme perfektně zvládnuté a zmíníme 

se pouze o nejpodstatnějších funkcích, které jsme v našem projektu využili, a které ve většině případů 

nejsou specifické pro ostatní jazyky. Ze základů za zmínku snad jen stojí to, že jazyk PHP rozlišuje 

velikost písmen (= case sensitive) a nevyžaduje deklaraci datových typů použitých proměnných. 
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Sessions 

 Sessions (sezení) slouží k uchovávání hodnoty proměnných v rámci počtu stránek. K tomu je 

třeba vytvořit zvláštní identifikační číslo sezení (Session ID) a zaslat je prohlížeči klienta. 

Prohlížeč pak toto číslo zasílá spolu s každým požadavkem na přečtení stránky a PHP může 

toto číslo použít k vybrání správných proměnných. 

 Zahájit sezení není vůbec složité. Stačí pouze na začátek skriptu volat funkci sessions_start() 

a registrací proměnných, které se mají v rámci sezení pamatovat pomoci příkazu 

sessions_register(). 

Proměnné pro práci s WWW 

  $_get  … proměnné metody GET. Tyto proměnné se zadávají přímo do URL. 

  $_post  … proměnné metody POST. Pro předávání dat z běžných formulářů. 

Funkce PHP pro práci s MySQL 

 bool mysql_create_db (string database_name [, int link_identifier]) 

  - vytvoří databázi MySQL 

 bool mysql_drop_db (string database_name [, int link_identifier]) 

  - smaže databázi MySQL 

 resource mysql_connect ([string hostname][, string username, string password]) 

  - otevření spojení se serverem MySQL 

 bool mysql_close ([int link_identifier]) 

  - ukončí spojení se serverem MySQL 

 int mysql_num_rows (int result) 

  - vrátí počet řádků (záznamů) ve výsledku 

 resource mysql_query (string query [, int link_identifier][, int result_mode]) 

  - zašle dotaz do databáze SQL 

 bool mysql_select_db (string database_name [, int link_identifier]) 

  - vybere databázi MySQL 

Zdroj: LERDORF, Rasmus. PHP4, Kapesní příručka. 2. Gliwice, Polsko: Helion S.A., 2004. s. 32-

35, 111-115., 176 s. ISBN 83-7361-463-X 

2.4 MySQL 

SQL je dotazovací jazyk pro komunikaci s databázovým systémem. Jazyk SQL představuje 

množinu příkazů pro správu databází, tabulek a samostatných dat. MySQL je odvozen právě od 
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standardu jazyka SQL. Kromě toho, že je jazyk MySQL šířen zdarma v souladu s pravidly GNU 

General Public Licence, další nespornou výhodou MySQL je jeho nezávislost na operačním systému, 

což se nedá říci např. o Microsoft SQL Serveru. 

Databázový server MySQL od společnosti MySQL AB je relační databázový systém typu 

DBMS (database managment system), tzn. každá databáze v MySQL je tvořena z jedné nebo více 

tabulek, které mají řádky a sloupce. Na rozdíl od jazyka SQL neumožňuje vnořené dotazování. 

Základní vlastnosti 

• Rychlý, spolehlivý a výkonný relační databázový systém, který umožňuje zpracovávání 

velkého množství dat 

• Jednoduchá administrace 

• MySQL je open-source projekt 

• Je distribuován pro více platforem operačních systémů 

• Pro nekomerční používání je distribuován zdarma 

• Stabilní verze MySQL 3.23 nepodporuje transakce. Tuto nevýhodu odstraňuje verze MySQL 

4, která transakce podporuje, ale která se zatím nachází ve stádiu vývoje 

• MySQL nabízí rozhraní API pro programovací jazyky C++, Perl, Ruby a Python, a rozhraní 

pro připojení dalších aplikací prostřednictvím ODBC (Microsoft Open Databáze 

Connectivity) a JDBC (Java Database Connectivity). Podporu pro MySQL nabízejí i další 

programovací jazyky, například PHP. 

Zdroj: HAVELKA, J. a kolektiv. Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site. 6. Praha: 

Computer Press, 2002. s.335, 355 s. ISBN 80-7226-748-5 

2.5 JavaScript 

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, který umožňuje 

hodnotit data ve formuláři, počítat a umožňuje tvorbu všemožných prvků k dynamičnosti a oživení 

webu (od blikajících textů po herní aplikace). V JavaScriptu však nedokážeme ukládat nebo editovat 

data. Podstatný rozdíl mezi JavaScriptem a PHP je v tom, že PHP funguje na serveru a JavaScript u 

klienta. 

2.6 CSS 

CSS, neboli kaskádové styly, slouží k formátování textu a grafického rozložení celé stránky. 

Kaskádové styly však neprovázely vznik HTML hned od počátku, když se dá říct, že už jsou spolu 



 18

nerozlučně spojeny. HTML zprvu nedbal na grafickou úpravu, ale jakmile se dostal do komerční 

sféry, vznikly tak požadavky na lepší kontrolu nad grafickým vzhledem dokumentu. 

2.7 Server Apache 
HTTP server Apache je nejrozšířenějším programem pro provozování WWW služby na 

internetu a intranetu. Apache je velice výkonný a velmi stabilní server. Je možné ho nainstalovat na 

téměř všech operačních systémech, které mohou sloužit jako servery v internetu. Apache je k 

dispozici zdarma. Umožňuje spouštět CGI-skripty a podporuje mnoho moderních technologií. 

„Charakteristiku serveru Apache můžeme shrnout do několika bodů: 

• Jednoduchost, ale rozsáhlé možnosti konfigurace 

• Restrikce dle adresářů, domén, hesel, individuální omezení uživatelských stránek pro 

jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatelů 

• Oddělení obsahu WWW-serveru od ostatních částí systému 

• Podpora virtuálních serverů (i pro jednu IP-adresu) 

• Integrovaná proxy 

• Bezpečná komunikace prostřednictvím SSL 

• Podpora pro spouštění externích programů (CGI-skripty) 

• Možnost spouštět CGI-skripty s právy jiného uživatele 

• Podpora serverem vkládané vsuvky (SSI) 

• Filtrování příchozích požadavků a odesílaných dokumentů 

• Výběr vhodného dokumentu na základě vlastností prohlížeče“ 

Zdroj: HAVELKA, J. a kolektiv. Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site. 6. Praha: 

Computer Press, 2002. s. 294, 355 s. ISBN 80-7226-748-5 



 

Obrázek 

Zdroj: KOSEK, Jiří.

Praha: Grada, 1998. 

2.8 OLAP 
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Obrázek 4: Komunikace mezi klientem a serverem 

Jiří. PHP tvorba interaktivních internetových aplikací.

Praha: Grada, 1998. s.131, 492 s. ISBN 8071693731
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n v datech v konkurenčním (mnohauživatelském) prostředí.
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Základní rozdíly mezi OLAP a OLTP vyplývají z rozdílného použití - u OLAP se jedná o 

jednorázově nahrávaná data, nad kterými jsou prováděny složité dotazy, u OLTP jsou data průběžně a 

často modifikována a přidávána a to obvykle mnoha uživateli zároveň: 

• OLAP nepoužívá na rozdíl od OLTP normalizované uložení dat v 3NF formě - data 

jsou v uložena tak, aby umožňovala rychlou realizaci složitých dotazů, časté je 

zdvojené (redundantní) uložení, které by v případě OLTP komplikovalo provádění 

změn v datech  

• OLAP používá podstatně více indexů než OLTP - opět to souvisí se zaměřením, kde 

indexy umožňují rychlé provedení složitých dotazů  

• OLAP na rozdíl od OLTP často používá předpočítané agregované a odvozené 

hodnoty 

Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie. Dostupné 20. 04. 2009. HTML dokument. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/OLAP. 

2.9 UML 

UML, Unified Modeling Language je v softwarovém inženýrství grafický jazyk pro 

vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci programových systémů. UML nabízí standardní 

způsob zápisu jak návrhů systému včetně konceptuálních prvků jako jsou business procesy a 

systémové funkce, tak konkrétních prvků jako jsou příkazy programovacího jazyka, databázová 

schémata a znovupoužitelné programové komponenty. Je jazykem s bohatou sémantikou a syntaxí, 

který usnadňuje návrh a vizualizaci různých typů aplikací. 

UML podporuje objektově orientovaný přístup k analýze, návrhu a popisu programových 

systémů. UML neobsahuje způsob, jak se má používat, ani neobsahuje metodiky, jak analyzovat, 

specifikovat či navrhovat programové systémy. UML je jazyk, který umožňuje modelovat jednoduché 

i složité aplikace pomocí stejné formální syntaxe, a proto je možné výsledky své práce sdílet s 

ostatními návrháři. 

Celý jazyk UML je založený na třech elementech, které ale nejsou z uživatelského hlediska 

reprezentovány v textové podobě, ale grafickými značkami v plošném (tj. dvourozměrném) grafu. 

Tyto tři základní elementy jazyka UML se dle své funkce nazývají: 

• Předměty 

• Relace 

• Diagramy 

  



 21

Diagramy jsou nejznámější a nejpoužívanější částí standardu. Následuje přehled diagramů v 

UML 2.0 včetně jejich rozčlenění do skupin: 

strukturní diagramy:  

• diagram tříd 

• diagram komponent 

• diagram kompozice 

• diagram nasazení 

• diagram balíčků 

• diagram objektů, též se nazývá diagram instancí 

diagramy chování:  

• diagram aktivit 

• diagram užití 

• stavový diagram 

• diagramy interakce:  

o sekvenční diagram 

o diagram komunikace 

o přehledové schéma diagramu interakce 

o diagram časování 

Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie. Dostupné 10. 05. 2009. HTML dokument. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/UML. 
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3 Modelování relační databáze, návrh 

systému v UML 

3.1 Základní pojmy 

Návrh relační databáze je jednou z nejdůležitějších fází před tvorbou webové databázové 

aplikace. Nedostatečné promyšlení koncepce struktury databáze způsobuje při tvorbě minimálně 

velké problémy. Není možné zde uvést kompletní návod, jak z návrhu vytvořit patřičnou databázi, ale 

zaměříme se pouze na nejdůležitější části vývoje databáze, které využijeme při tvorbě našeho 

projektu. Nejprve si však vysvětlíme několik pojmů, které budou často při našem výkladu použity: 

Databáze 

Databáze je systematicky organizovaná datová struktura. Místo, kam se ukládají data (informace). 

Jedná se o větší množství údajů, které něco spojuje (např. téma). Příkladem takové databáze může být 

telefonní seznam, adresář klientů firmy apod. Nad celou databází existuje program, který se nazývá 

Systém řízení báze dat (SŘBD), který zajišťuje přístup k uloženým datům. 

SŘBD 

Systém řízení báze dat musí zajišťovat třídění, vytváření výpočtů, tvorbu vstupních obrazovek, výstup 

evidovaných dat na tiskárnu. 

Tabulka 

Tabulka je datová struktura uspořádaná do sloupců a řádků a je hlavní součástí databáze. Jejím 

úkolem je shromažďování dat. Tabulka striktně obsahuje údaje o jednom druhu objektů (např. tabulka 

s osobními údaji uživatelů). Sloupce nazýváme atributy a vlastní data se ukládají do řádků. V teorii 

relačního modelu používáme pro tabulku pojmenovaní „relace“. 

Atributy (sloupce) 

Reprezentují jeden určitý druh informace. Informace je atomická a dále nedělitelná. Tabulka 

uživatelů může mít atributy „jméno“, „ příjmení“, „ věk“, apod. Každý atribut pak má svůj typ (např. 

řetězec, celé nebo reálné číslo atd.). 

Řádky (záznamy) 

Obsahují veškeré informace o objektu uchovávaném v tabulce a obsahují hodnoty všech atributů.  

Tabulka uživatelů může mít řádek obsahující tato data: „Jan“, „ Novák“, „ 45“. 

Relační model 

Model, který se skládá z tabulek obsahujících data databáze. Tabulky mezi sebou vytvářejí relace. 
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Primární klí č 

Primární klíč je typem atribut, jehož hodnota je jedinečná, unikátní (tj. nevyskytuje se vícekrát). 

Primární klíč může být jednoduchý nebo složený (z více atributů). 

Cizí klíč 

Cizím klíčem nazýváme vztah či vztahy mezi hodnotami sloupce či sloupců mezi dvěma tabulkami. 

Ve zvláštních případech může tento vztah existovat mezi hodnotami sloupců jedné tabulky.  

Index 

Cílem používání indexu v tabulkách je umožnit rychlé vyhledávání podle zvolených kritérií i ve 

velmi rozsáhlých tabulkách. 

Vymezili jsme si zde pouze jen základní pojmy, které budeme při tvorbě webové databázové 

aplikace potřebovat. Samozřejmě existuje celá řada dalších pojmů, které se na poli definice databáze 

vyskytují, ale v našem případě si s těmito pojmy vystačíme. 

Našim úkolem je navrhnout webovou aplikaci (informační systém), která bude prezentovat 

majetek, kterým disponuje laboratoř inteligentních systémů a umožní administrátorovi vkládání, 

editaci, případně odstraňování záznamů o majetku. Poněvadž předpokládáme neustálé připojení na 

celosvětovou síť internet, využijeme k uskladnění dat databázi MySQL. Přímým důsledkem bude 

možnost online rezervace a automatické aktualizace na základě zjištění nových informací o 

evidovaném majetku. 

 Jak už bylo řečeno, kvalitní návrh databáze, na které bude celý systém postaven, je jeden 

z nejdůležitějších kroků na začátku tvorby webové databázové aplikace. Kvalitní návrh databáze však 

spočívá v zamyšlení, co od systému očekáváme my a co běžný uživatel. Je důležité si uvědomit, jaká 

data bude databáze obsahovat, kolik tabulek bude potřeba vytvořit, jaké relace mezi nimi budou 

existovat. Abychom dokázali uspokojit co nejširší spektrum uživatelů, které náš informační systém 

bude používat, musíme v první řadě zaujmout ty nejnáročnější uživatele. 

 Pro bezchybný chod informačního systému v reálném provozu, který bude nejen 

shromažďovat informace o majetku, ale hlavně umožní rezervaci a výpůjčky majetku uživatelům, je 

velmi důležité důkladně promyslet konkrétní funkčnost systému. Před určením struktury tabulek je 

nezbytné si nastolit základní požadavky a předpoklady, které od systému očekáváme. Tomuto 

procesu se říká specifikace požadavků. 
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3.2  Specifikace požadavků 

3.2.1 Nefunkční požadavky 

• Systém není závislý na použitém operačním systému. 

• Administrátor – proškolená osoba zajišťující aktualizaci informačního systému. 

• Na HW nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. 

• Systém pro svou aktualizaci vyžaduje neustálý přístup k celosvětové síti Internet8 

• Součástí systému je odborné zaškolení uživatelů a údržba informačního systému. 

• Systém bude dodáván na CD s příručkou. 

3.2.2 Funkční požadavky 

Informační systém bude zajišťovat vedení těchto informací: 

• Evidence majetku – název, výrobní číslo, evidenční číslo FIT, datum pořízení, odkaz na 

výrobce, odkaz na produkt, popis, půjčitelnost, vypůjčeno, cena, umístění … 

• Evidence výpůjček – kdo, odkdy, dokdy … 

• Evidence rezervací – datum rezervace, datum expirace rezervace … 

• Evidence uživatelů – jméno, příjmení, email , telefon, profese, login, password, zařazení 

… 

• Evidence souborů – ISSN, ISBN, název, autor, vydavatel, datum vydání, místo vydání, 

počet stran, úryvek od, úryvek do, lokální umístění, URL odkaz … 

• Evidence fotografií majetku – název, foto, foto na webu …  

• Evidence URL adres – název, datum přidání, původ, zdroj … 

Informační systém bude nad majetkem laboratoře umožňovat: 

• Rezervaci dostupného majetku laboratoře 

• Odbavování rezervací a zřizování výpůjček 

• Automatickou aktualizaci dat uložených v databázi na základě získaných dat z celosvětové 

sítě Internet 

Informační systém zodpoví následující dotazy: 

• Jakým majetkem laboratoř disponuje? 

• Je možné si daný majetek vypůjčit? 

                                                      
8 „Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou 

počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP.“ (Wikipedie, otevřená encyklopedie). [dostupné 10. 05. 

2009]. [HTML dokument]. [http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet].) 
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• Kolik rezervací je momentálně v systému zadaných? 

• Jaký je aktuální počet výpůjček? 

• a další. 

3.3 Návrh databáze pro informační systém 

laboratoře 

Návrh databáze se skládá z 3 základních částí: 

• Konceptuální úroveň návrhu 

• Logická úroveň návrhu 

• Implementační úroveň návrhu 

 Je obtížné definovat, která z nich je důležitější a které bychom měli věnovat více času, avšak 

cil, je jasný. Našim úkolem je navrhnout co nejjednodušší databázi, která bude optimálně navržena a 

bude splňovat pravidla relační algebry a zároveň bude umožňovat všechny námi zvolené dotazy. 

3.3.1 Konceptuální úroveň návrhu databáze 

Konceptuálním návrhem popisujeme modelovanou realitu, tj. jak systém ve skutečnosti 

funguje. Modeluje fakta o reálném světě, která jsou v čase neměnná nebo jen výjimečně. 

Konceptuální schéma popisuje všechny objekty skutečného systému. Hlavními úkoly je nalezení 

entit, vtahů a atributů. K vyjádření konceptuálního schématu se používají tzv. konceptuální modely. 

Základním modelem je ER-diagram (někdy ER-model). E-R model je množina entit, vztahů a 

atributů, které nám na konceptuální úrovni abstrakce usnadňují popsat uživatelskou aplikaci za 

účelem následné specifikace struktury databáze. 

3.3.2 Logická úroveň návrhu databáze 

Logickou úrovní návrhu se myslí návrh tabulek, které pak budou vytvořeny pomoci jazyku 

SQL v naší databázi. Tvorbu tabulek pro databázi si asi nejlépe ukážeme hned na tvorbě našich 

tabulek. Počet tabulek odpovídá počtu tříd v diagramu tříd (neplatí obecně), a tudíž bylo vytvořeno 12 

tabulek: 

• majetek 

• uzivatele 

• rezervace 

• vypujcky 

• soubory 
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• fotografie 

• hesla 

• kategorie_majetku 

• kategorie_souboru 

• prist_prava 

• url_adresy 

• konfigurace 

Mezi tabulkami vzniklo několik vazeb, které vyjadřují jejich vzájemné propojení. Toto 
propojení je taktéž možné nalézt v diagramu tříd. 

Výpis hlaviček tabulek, které se staly kostrou pro databázi, na níž stojí celá aplikace IS 

laboratoře inteligentních systémů UIS FIT (obrázek 5 – 16). 

 

ident_maj ident_kam ident_uzi nazev_cj nazev_aj nazev_nj pocet_ks vyrobni_cis evidencni_cis_fit 

 

datum_porizeni url_na_produkt url_na_vyrobce popis_cj popis_aj popis_nj pujcitelnost 

 

cena umístění k prodeji aktivni 

Obrázek 5: Hlavička tabulky „majetek“ 

 

ident_uzi ident_pra ident_hes brutis_id jmeno prijmeni email telefon profese 

 

obor rocnik spolecnost kancelar op_pas admin datum_pridani datum_zruseni aktivni 

Obrázek 6: Hlavička tabulky „uzivatele“ 

 

ident_rez ident_maj ident_uzi ident_vyp Odkdy dokdy rez_kusu ucel_pujcky stav odbavil 

 

datum_rez datum_odb expirace_rez aktivni 

Obrázek 7: Hlavička tabulky „rezervace“ 

 

ident_vyp ident_maj ident_uzi ident_rez ucel_pujcky odkdy dokdy vypuj_kusu vraceno 

 

odbavil datum_odb stav aktivni 

Obrázek 8: Hlavička tabulky „vypujcky“ 
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ident_sou ident_kat ident_uzi ident_maj nazev_cj nazev_aj nazev_nj nazev_orig autor 

 

issn isbn vydavatel datum_vydani misto_vydani pocet_stran uryvek_od uryvek_do umisteni 

 

odkaz obsah typ velikost datum_pridani 

Obrázek 9: Hlavička tabulky „soubory“ 

 

ident_fot ident_maj ident_uzi nazev_cj nazev_aj nazev_nj nazev_orig foto 

 

miniatura velikost aktivni datum_pridani 

Obrázek 10: Hlavička tabulky „fotografie“ 

 

ident_hes ident_uzi uziv_jmeno heslo aktivni 

Obrázek 11: Hlavička tabulky „hesla“ 

 

ident_kam ident_maj nazev_cj nazev_aj nazev_nj 

Obrázek 12: Hlavička tabulky „kategorie_majetku“ 

 

 

Obrázek 13: Hlavička tabulky „kategorie_souboru“ 

 

ident_pra typ 

Obrázek 14: Hlavička tabulky „prist_prava“ 

 

 

Obrázek 15: Hlavička tabulky „url_adresy“ 

 

 

Obrázek 16: Hlavička tabulky „konfigurace“ 

ident_kat ident_maj nazev_cj nazev_aj nazev_nj 

ident_url ident_maj url datum_pridani 

ident_kon email1 email2 email3 
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3.3.3 Implementační úroveň návrhu databáze 

Implementační úrovní návrhu dat se myslí návrh databáze na úrovni fyzické. Tzn. uložení 

záznamů, jaké přístupové metody jsou v databázi použity. Tato úroveň návrhu je uživatelem nejméně 

ovlivnitelná. O tuto část se stará SŘBD (Systém řízení báze dat). Někdy se v souvislosti s návrhem 

relační databáze logickým modelem označuje ER diagram a fyzickým modelem podobný diagram 

ukazující tabulky a vztahy mezi nimi. 

3.4 Model použití (jednání) (Use Case diagram) 
Diagram použití je diagram, který ukazuje množinu případů použití a aktérů a jejich vztahy. 

Je základním diagramem z rodiny UML diagramů. V našem případě definujeme 4 aktéry: 

Administrátor 

- má v pravomoci absolutní obsluhu systému 

Student, příp. externista 

- uživatel s označením student má možnost pouze prohlížet majetek laboratoře, vlastní 

rezervace a výpůjčky a zadávat nové rezervace 

Zaměstnanec 

- uživatel s označením zaměstnanec má stejné možnosti jako uživatel s označením 

student, ale navíc má přístup k evidenci uživatelů (pouze k získávání informací o 

uživatelích systému) 

Externí administrátor 

- uživatel s označením externí administrátor má stejné možnosti jako uživatel s 

označením zaměstnanec, ale navíc má možnost přidávat majetek (editovat a 

odstraňovat majetek může pouze ten, který sám do systému vložil). 

Kompletní diagram použití pro informační systém laboratoře inteligentních systému 

zpracovávaný v této diplomové práci naleznete v příloze č. 1. 

3.4.1 Scénář (Scenario) 

Scénář je nedílnou součástí modelu použití. Dá se říci, že jej rozvíjí a doplňuje. Nemá za úkol 

popisovat ovládací prvky aplikace, ale naznačit logickou následnost a logickou funkčnost aplikace.  

Scénář pro informační systém laboratoře inteligentních systému zpracovávaný v této 

diplomové práci naleznete v příloze č. 2. 
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3.5 Diagram tříd (Class Diagram) 

Diagram tříd je obecně charakterizován jako zobrazení statické struktury systému 

prostřednictvím tříd a vztahů mezi nimi. Diagram, ve kterém se shromažďují všechny informace 

o objektech, je odvozen z diagramů objektových sekvencí a slouží jako výchozí bod pro návrh 

systému. Na diagramu tříd jsou znázorněny vztahy dědičnosti (generalizace resp. agregace), asociace 

mezi objekty, metody a atributy objektů a případně též zařazení objektů do komponent. 

My jsme náš systém namodelovali celkem do 12 tříd, které vůči sobě mají definované vztahy 

(asociace). 

Diagram tříd pro informační systém laboratoře inteligentních systému zpracovávaný v této 

diplomové práci naleznete v příloze č. 3. 
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4 Vyhledávacího modul IS laboratoře  

V rámci IS laboratoře UIS byl naimplementován vyhledávací model. Činnost modulu vychází 

z předpokladu neustálého online připojení webové aplikace k celosvětové síti Internet. Modul čerpá 

informace o hledaných dokumentech z vyhledávacího rozhraní od společnosti Yahoo.com. 

Vyhledávání probíhá na základě klíčových slov, která jsou předána webovému API rozhraní 

vyhledávače Yahoo, které vrátí informačnímu systému zpět výsledek svého hledání. Systém výsledek 

v podobě XML dat převezme, zanalyzuje, vyhodnotí a předá uživateli (obsluze systému) k dalším 

úkonům (prohlížení, přidání do databáze atd.). 

Řada vyhledávačů nabízí možnost využití jejich vyhledávacího skriptu. Ve většině případů 

nabízejí pro soukromé, nekomerční účely „cestu“ a přístupová práva k vyhledávacímu stroji (Search 

API9) pracujícího nad jejich databází odkazů. Mezi vyhledávače, které přístup k vyhledávacímu 

skriptu poskytují, patří Google.com, Yahoo.com, MSN.com a další. Nutností bývá bezplatná 

registrace. Skripty se od sebe liší jak svou rychlostí, tak svoji technologií, jakou nad Internetem 

vyhledávají. Proto můžeme očekávat u vyhledávačů rozdílné výsledky v úspěšnosti nálezu hledaného 

výrazu. V historii tyto rozdíly byly propastné. Dnes se rozdíly s novými technologiemi a principy 

vyhledávaní stírají. K použití vyhledávacích nástrojů od těchto společností slouží aplikační rozhraní, 

konkrétně Yahoo API a Google API. Ne všechny vyhledávače však svůj skript zpřístupňují. Na scéně 

českých vyhledávačů snad doposud neexistuje10 žádný takový, který by svou metodu vyhledávaní 

(vyhledávací stroj) propůjčil „veřejnosti“. 

                                                      
9 API (Application Programming Interface) = rozhraní pro programování aplikací.  
10 K 20.03.2009. 
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4.1 Výběr a testování vyhledávacího modulu 

Rozhodnutí pro vyhledávací stroj od společnosti Yahoo předcházelo testování a výběr 

nejvhodnějšího stroje. Naprogramoval jsem testovací skript v jazyce Python a otestoval jsem 

vyhledávací schopnosti dvou vyhledávačů – Yahoo.com a Google.com. Nasimuloval jsem si situaci, 

která bude nastávat v systému, a to vyhledávání URL adres online dokumentů autorů, příp. s názvem 

jich domácí11 univerzity. Klíčovým slovem tedy bude jméno autora a univerzita. Výsledkem by měl 

byt seznam online dokumentů, avšak tento výsledek nemůžeme dost dobře nasimulovat, poněvadž 

předem nevíme, jaké dokumenty očekávat. Jako očekávaný výsledek jsem zvolil domovskou stránku 

autora, která je jednodušeji dohledatelná. 

Nejprve jsem se rozhodl pro otestování rychlosti a hlavně úspěšnosti vyhledávacích služeb, 

resp. vyhledávacího stroje, společnosti Yahoo.com. Jak jsem očekával, pro získání přístupu 

ke zdrojovým kódům a možnosti využívat služeb vyhledávacího stroje Yahoo Search API rozhraní 

(zkr. Yahoo API), byla nutná registrace, která mi zajistila získání aplikačního kódu (appied = 

Application ID).  

 Již v první fázi testování funkčnosti skriptu jsem narazil na omezení, a to v podobě 

omezeného počtu dotazů odeslaných přes toto API rozhraní. Tato skutečnost mi práci velmi 

stěžovala, poněvadž v případě blokace bylo třeba více jak 60 minut čekat, než bude funkčnost 

rozhraní pro získaný aplikační ID (klíč) v původním stavu. V konečné fázi vývoje bylo toto omezení 

velmi znát, protože provádění samotného skriptu trvalo cca 30-40 min, a když se do toho projevila 

ještě blokace přístupu, pak za celý den práce jsem byl schopný otestovat skript cca 8x, což je pro 

programátora při ladění velmi svazující a časově náročné. 

Ve skriptu jsem za účelem srovnání rychlosti a procentuální úspěšnosti hledání 

naimplementoval též skript využívající vyhledávací stroj společnosti Google.com. K použití Google 

API rozhraní potřebujeme opět přístupový klíč, který již není od 5. prosince roku 2006 poskytován. 

Bohužel se mi nepodařilo získat ke Google API přístup, a proto jsem byl nucen využít vyhledávací 

stroj Google.com „napřímo“12. Tato technika je časově velmi náročná, poněvadž návratovou 

hodnotou13 je kompletní zdrojový kód stránky. Zdrojový kód v sobě obsahující nejen URL adresy 

odkazující na stránky týkajících se hledaného řetězce, ale i titulky stránek, popisky a další informace, 

                                                      
11 Domácí univerzitou je myšlena univerzita, na které je autor zaměstnán. 
12 Vložíme hledaný řetězec (jméno autora) přímo do vyhledávací url adresy, která je odeslanýma z formuláře na 

stránkách Google.com do vyhledávacího stroje. 
13 Návratová hodnota bude obsahovat nejen URL adresy stránek, ale veškeré značky jazyk HTML, titulky, 

popisy a stručné obsahy naleznutých souvisejících stránek s hledaným řetězcem. 
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které pro nás nejsou důležité. Sémantickou extrakcí jsem jednotlivé URL adresy ze zdrojového kódu 

vyextrahoval. 

4.1.1 Příprava testovacích dat 

Pro účely důkladné analýzy vytvořeného skriptu a k myšlence plně funkčního skriptu a 

plnohodnotných závěrů nad nejdůležitějšími vlastnostmi (procentuální úspěšností, časovou náročností 

atd.), jsem shromáždil seznam autoru a jejich URL adresy domovských stránek. Ke zkoumání jsem 

vybral skupinu vědeckých pracovníků – konkrétně skupinu akademických pracovníků sdružujících se 

ve skupině zabývající se zpracováním přirozeného jazyka – People in NLP14 : 

http://nats-www.informatik.uni-hamburg.de/~siemonse/whoiswho-alphabet.en.html 

Na stránkách této vědecké skupiny jsem nalezl seznam členů včetně odkazu na jejich 

domovské stránky. Při ověřování existence daných odkazů jsem bohužel zjistil, že seznam 

domovských stránek je téměř nepoužitelný, poněvadž informace jsou staršího data. Většina odkazu 

již byla nefunkčních, příp. akademický pracovník, který měl domovskou stránku na univerzitě, kde 

pracoval, po opuštění této pozice již na této univerzitě většinou svou domovskou stránku zrušil, anebo 

mu byla zrušena automaticky. Využil jsem tedy pouze jmenného seznamu, který čítal něco málo přes 

200 jmen. Ručně přes vyhledávač Google.com (právě při této činnosti jsem si vyzkoušel časovou 

náročnost ručního vyhledávání) jsem k těmto jménům vyhledal URL adresy domovských stránek. 

Některé domovské stránky jsem nedokázal nalézt vůbec. Konečný seznam, který se mi podařilo 

ověřit, obsahoval 200 funkčních URL adres domovských stránek. 

Při vývoji a namátkové analýze výsledků skriptu, jsem postupně docházel k závěru, že se 

statistika po delší době zásadně mění a některé stránky, které byly dříve vyhodnoceny jako dostupné, 

se nyní staly nedostupnými. Zmíněná stránka vědecké skupiny se dokonce v průběhu vývoje stala 

nedostupná úplně. Shromáždil jsem nová testovací data, a to z následujících webových stránek: 

http://aclweb.org/aclwiki/index.php?title=People 

K testování jsem připravil dva textové soubory. Jeden se sto jmény autoru a jejich univerzit, 

druhý se sto URL adresami na jejich domovské stránky. Pro snazší přístup skriptu k informacím 

                                                      
14 NLP = Neuro-Linguistic Programming; Název pochází z disciplín, které ovlivnily počátky rozvoje tohoto 

vědeckého odvětví. Prvopočátky začaly bádáním nad vztahy mezi neurologií a lingvistikou, a pozorováním 

zákonitostmi jejich chování. (NLP What Does the Name Mean?. [dostupné 27. 02. 2009]. [HTML dokument]. 

[http://www.nlpschedule.com/w_neuro_linguistic_programming_definition.html].) 



 33

v souboru jsem první zmiňovaný soubor převedl do formátu XML (bylo využito DTD15 jazyka 

XML), a docílil tak užitečné strukturovanosti. 

Načítání vstupního XML souboru probíhá pomocí knihovny xml.dom.minidom. Ta umožňuje 

jednoduchý přístup k informacím obsaženým ve formátu XML v načítaném vstupním souboru. 

Nejprve je načten celý soubor znak po znak do proměnné typu řetězec. Tento řetězec je postoupen 

funkci parseString16, která je obsažena právě ve zmiňované knihovně xml.dom.minidom. Z řetězce 

vytvoří stromovou strukturu, kterou skript následně po patrech postupně prochází a získává potřebné 

informace (ukázka 1). 

for i in xmldoc.childNodes:  

  if i.nodeType == xml.dom.minidom.Node.ELEMENT_NOD E: 

    for e in i.childNodes: 

      if e.nodeType == xml.dom.minidom.Node.ELEMENT _NODE and 

e.nodeName == ' author': 

    for k in e.childNodes:  

      if k.nodeType == xml.dom.minidom.Node.ELEMENT _NODE and 

k.nodeName == ' name':  

        name = k.childNodes[0].nodeValue 

        autor.append(name) 

      if k.nodeType == xml.dom.minidom.Node.ELEMENT _NODE and 

k.nodeName == ' university': 

        university = k.childNodes[0].nodeValue 

        univerzita.append(university) 

Ukázka 1: Získávání dat z XML dokumentu 

Testovací data jsou načítána standardním způsobem. Skript načítá soubor s autory zvlášť znak 

po znaku a to do proměnné typu seznam. Jakmile narazí na znak „čárka“, je první prvek (jméno či url 

adresa) seznamu načten. Pokračujeme čtením dalšího řádku v souboru, tj. dalšího prvku (URL 

adresy). Princip načítání se opakuje do doby, než se načte symbol konce souboru.  

  

                                                      
15 „DTD (document type definiton) je významnou součástí všech jazyků odvozovaných od SGML, tedy i jazyků 

HTML, XHTML a XML. DTD je jakousi šablonou, která určuje strukturu daného dokumentu, vymezuje 

povolené prvky (elementy, atributy) a určuje tak standardy, kterými se dokument řídí. (DTD, document type 

definiton.“ [dostupné 17. 04. 2009]. [HTML dokument]. [http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/dtd.htm].) 
16 Funkce parseString propojuje XML analyzátor s tzv. „DOM builder“, který umí přijmout analyzátorem 

události z nějakého SAX analyzátoru a převést je do tzv. DOM stromu. [dostupné 20. 05. 2009]. [HTML 

dokument]. [http://docs.python.org/lib/module-xml.dom.minidom.html].) 
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Seznam URL adres domovských stránek (homepage): 

[URL adresa domovské stránky 1, URL adresa domovské  stránky 2 , ... ] 

4.1.2 Odeslání řetězce do vyhledávacího Yahoo API rozhraní 

Mám vytvořenou strukturu pro nejdůležitější část skriptu, a to odeslaní řetězce do 

vyhledávacího stroje společnosti Yahoo, který využívám zprostředkovaně přes API rozhraní, které 

běží na adrese:  

http://search.yahooapis.com/WebSearchService/V1/web Search . 

Jak už bylo řečeno výše, pro umožnění přístupu ke službám Yahoo, byla nutná registrace a 

vygenerování aplikačního kódu ID. 

V mém případě byl vygenerován kód: 

Y6i51lTV34HlTNUWyQtD_SjV2cMMvuP6IFPAYm7SVwqfHEewTkR kFK8Zbb_o_g.1Tqbj , 

který je pro chod skriptu velmi důležitý.  

API rozhraní vrací data ve formátu XML, která je nutné pro naše potřeby upravit. K tomu 

jsem použil knihovny lXML a lXML eTree, které mi pomohly s vyseparování potřebných údajů a to 

konkrétně s URL adresou, které je ohraničena „značkovacími závorkami“ <Url> </Url>.  Tuto 

získanou URL adresu pro další potřeby uložím do seznamu na pozici, která bude odpovídat pozici 

jména autora v seznamu autorů. V kapitole 4.2 se budeme zabývat analýzou úspěšnosti a rychlosti 

daného postupu. 

4.1.3 Odeslání řetězce do vyhledávacího stroje Google.com 

Pro srovnání statistických výsledku jsem dále naimplementoval vyhledávání pomoci 

vyhledávacího stroje od společnosti Google.com. Již teď bohužel vím, že v prosinci 2006 bylo vydání 

aplikačních kódů pro přístup ke Google Search API pozastaveno17.  

Bohužel se mi nepodařilo najít ani nikde zapůjčit pro testovací účely již dříve vydaný 

aplikační kód, tudíž jsem byl nucen využít vyhledávání cestou „napřímo“. Využil jsem odkazu, který 

je odesílán z formuláře na stránce portálu Google.com při vyhledávání jakéhokoliv řetězce (ukázka 

2). 

                                                      
17 „As of December 5, 2006, we are no longer issuing new API keys for the SOAP Search API. Developers with 

existing SOAP Search API keys will not be affected.“ (Google SOAP Search API (Beta). [cit. 12. 02. 2009]. 

[HTML dokument]. [http://code.google.com/apis/soapsearch/].)  

Překlad: K 5. prosinci roku 2006 již nebudou dále vydávány nové API kódy pro přístup k vyhledávacímu 

rozhraní. Vývojáři s existujícím klíčem tímto nebudou nijak ovlivněni.  
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http://www.google.com/search?q= hledany+retezec&rls=com.microsoft:cs&ie=UTF

-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1 

Ukázka 2: Vložení hledaného řetězce „natvrdo“ 

Vložil jsem hledaný řetězec (jméno autora) do URL odkazu na označené místo (Ukázka 2), 

avšak pokus o získání jakýchkoliv informací o hledaném řetězci, byl bezvýsledný. Google bohužel 

neumožňuje svévolné používání některých parametru v externích skriptech. Jediným řešením, kterým 

se dalo toto omezení obejít, bylo nasimulování přístupu libovolného webového prohlížeče a společně 

s dotazem na Google zasílat příslušnou hlavičku, kterou zasílá prohlížeč, když využívá služeb 

vyhledávače od společnosti Google.com. Rozhodl jsem se nasimulovat přístup prohlížeče Mozilla/4.0 

(ukázka 3). 

txheaders = {    

 'User-Agent': 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)', 

 'Accept-Language': 'en-us', 

 'Keep-Alive': '300', 

 'Connection': 'keep-alive', 

 'Cache-Control': 'max-age=0'} 

Ukázka 3: Simulace přístupu prohlížeče Mozilla/4.0 pomocí hlavičky 

Funkcí url_file.read() stáhneme zdrojový kód „manuálně“ získaného odkazu. Tento zdrojový 

kód však nemůžeme zpracovat pomocí knihoven lXML, poněvadž se nejedná o formát XML, ale 

musíme vytvořit novou část skriptu, která nám dokáže vyextrahovat URL adresy ze zdrojového kódu 

stránky (z HTML kódu). Již teď můžeme předpokládat, že časová náročnost bude logicky vyšší než 

v případě Yahoo Search API. 

Provedením analýzy úspěšnosti, časové náročnosti a srovnáním s výsledky získanými analýzou 

výstupu z vyhledávacího stroje společnosti Yahoo.com, toto tvrzení vyvrátíme, anebo naopak 

potvrdíme. Pokud rozdíl mezi úspěšností nálezu správné URL adresy domovské stránky 

akademického pracovníka přes Google.com bude znatelný, a časová náročnost nebude nabývat 

extrémních hodnot, budeme brát tuto variantu návrhu v potaz. 

4.1.4 Separace URL adresy z HTML kódu 

Po odeslání vyhledávacího odkazu (ukázka 2) je vrácen zdrojový kód ve formátu HTML, který  

obsahuje 10 URL adres týkajících se hledaného řetězce. Úkolem bylo vyseparovat nejjednodušším 

způsobem těchto 10 URL adres. 
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Ve zdrojovém kódu bylo nutné najít něco, co by se opakovalo s pevnou pravidelností a bylo 

nejblíže k  hledané URL adrese. Po důkladném prostudování HTML kódu jsem usoudil, že nejsnazší 

a snad i nejrychlejší cestou bude extrakce URL adresy z místa, kde Google uvádí odkaz na podobné 

stránky. Konkrétně jsem se zaměřil na parametr „related“, za kterým hned po znaku dvojtečky 

následuje požadovaná URL adresa v plném a nám vyhovujícím tvaru (ukázka 4). 

<a class=fl href="/search?hl=cs&amp; rls=com.micros oft:*&amp; 

q=related:www.fit.vutbr.cz/news/studinfo/2008/msg00200.html" > 

Podobné stránky</a></nobr></div></td> 

Ukázka 4: Část zdrojového kódu, z které vyextrahujeme URL odkaz 

Separace do konečné podoby již proběhne pomocí standardních funkcí práce s řetězcem 

knihovny string. Nejprve nalezneme ve zdrojovém kódu řetězec „related“ a poznamenáme si jeho 

pozici. Od této pozice zdrojový kód odřízneme a zůstává nám jen zbývající část od poznamenané 

pozice. V té hledáme první znak dvojtečky, který je bezprostředně před požadovanou URL adresou. 

Zbývá nalézt koncové uvozovky a máme URL adresu označenu z obou stran. Nyní nám již nebrání 

nic k tomu, abychom URL adresu vyextrahovali a uložili do seznamu. 

Stojíme však před dalším problémem. Vrácený zdrojový kód obsahuje prvních 10 URL adres a 

my jich vyžadujeme 100. Řešení je jednoduché. Využijeme cyklu, který při získání 10. URL adresy 

zvedne počítadlo o deset a zavolá znovu vyhledávací stroj Google.com s vyhledávacím odkazem 

(ukázka 2), avšak s novou hodnotou u parametru startPage (vždy o 10 vetší; parametr značí od 

kolikáté URL adresy se bude výpis zobrazovat). Na separaci dalších 10 URL ze zdrojového kódu 

nově vrácené HTML stránky použijeme stejný postup jako u stránky první. 

4.1.5 Srovnání nalezených URL adres domácích stránek 

s očekávanými výsledky 

Nalezené URL adresy domovských stránek akademických pracovníků jsou uloženy do 

proměnné typu seznam. URL adresa na 1. pozici v seznamu URL adres odpovídá jménu autora na 1. 

pozici v seznamu jmen akademických autorů (obrázek 17). 

 

Obrázek 17: Vzájemná vazba mezi seznamy 
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Postupně procházím potenciální URL adresy domovských stránek nalezené/vrácené 

vyhledávacím strojem k hledanému řetězci (akademickému pracovníkovi) a srovnávám s URL 

adresou uloženou právě ve zmiňovaném seznamu očekávaných výsledků. Před samotným srovnáním 

ověřuji, zda nalezena URL adresa je v plném tvaru, tzn. má na začátku sama sebe řetězec „http://“ 

nebo řetězec „https://“. V případě, že tomu tak není, je tento řetězec před nalezenou URL adresu 

přidán „http://“. 

Dále uvažuji případ, že je nalezena URL adresa, která není v tzv. kořenovém tvaru, ale ve 

tvaru, kdy se odkazuje přímo na nějaký startovací soubor, např. index.html. V tom případě, pokud se 

shoduje část URL adresy před názvem tohoto souboru, je nalezení považováno za úspěšné (ukázka 5) 

http://www.domovska_stranka/ 

http://www.domovska_stranka/index.html 

http://www.domovska_stranka/webstart.aspx 

Ukázka 5: Srovnání dvou URL adres s odlišným startovacím souborem 

Z počátku předpokládám, že nedojde k žádné shodě, tzn. URL adresa nebude nalezena, a proto 

uložíme znak „N“ (= nenalezena). V případě shody je znak „N“ přepsán pozicí nalezené URL adresy 

v rámci všech adres vrácených vyhledávacím strojem Yahoo Search API (ukázka7). 

nalez_homepage.append('N')  # p ředpoklad: nenalezení shodné URL adresy  

if url == seznam_homepage[i]: cislo_homepage = cisl o_url + 1 

 nalez_homepage[i] = cislo_homepage 

 nalezena_homepage = url 

Ukázka 7: Vložení hledaného řetězce „natvrdo“ 

Získané informace jsou opět ukládány do proměnné typu seznam a vzniká další vzájemná 

vazba mezi již existujícími seznamy (obrázek 18). 

 

Obrázek 18: Vzájemná vazba mezi seznamy 2 
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Mou snahou je dosáhnout co nejlepších výsledků, a proto jsem naimplementoval další část 

kódu, která by měla zajistit vyšší úspěšnost nálezu požadované domovské stránky a vylepšit tak 

pozici, na které vyhledávač tuto stránku vrátí. Tuto změnu k lepším výsledkům by měla přinést 

skutečnost, že URL stránky se nebudou vyhledávat pouze na základě jména autora, ale byl přidán 

další upřesňující parametr – vědecké pracoviště autora. V případě, že skript zjistí, že nalezení 

domovské stránky, která by odpovídala domovské stránce v testovacích datech, je neúspěšné (znak 

„N“), zavolá se znovu vyhledávací stroj, resp. odešle se vyhledávacímu stroji nový požadavek na 

hledání, avšak již ne pouze se jménem autora, ale i s lokalitou vědeckého pracoviště dané osoby 

(univerzita, firma atd.). Očekávám zvýšení úspěšnosti a posun nalezených, požadovaných stránek ve 

vyhledávači na přední pozice. Zda můj předpoklad byl správný, je důkladně rozebráno v kapitole 4.2. 

4.2 Analýza úspěšnosti a časové náročnosti 

4.2.1 Použití rozhraní Yahoo Search API 

Při používání vyhledávačů v běžných prohlížečích jsme zvyklí zadávat frázi do dvojitých 

uvozovek. V odeslání přes Yahoo API jsem narazil na problém a při použití dvojitých uvozovek API 

nevrací žádné výsledky. Je tedy nutné používat uvozovky jednoduché. 

Ve všech případech byla použita aktuální testovací sada (tj. 100 URL adres domovských 

stránek, které byly zjištěny ze seznamu vědeckých pracovníku – kapitola 4.1.1). 

Úspěšnost skriptu byla testována hned na 4 variantách: 

• Odeslání dotazu se jménem autora 

• Odeslání dotazu se jménem autora a jeho působiště 

• Odeslání dotazu se jménem autora v podobě fráze18 

• Odeslání dotazu se jménem autora a jeho působiště v podobě fráze 

                                                      
18 Vyhledávače umožňují vyhledávat požadovanou informaci jako celek = frázi, zachovávající si pořadí slov, 

anebo jako jednotlivá slova, která se mohou na stránce vyskytovat v libovolném pořadí a četnosti. 
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Graf 1: Statistika použití Yahoo Search API - hledání URL podle jména 

autora. Graf vyjadřuje počet nalezených adres na určité pozici v rámci všech 

vrácených URL adres. Symbol N značí URL adresy, které nebyly nalezeny. 

Z grafu 1 můžeme vyčíst, že celých 50% URL adres se umístilo na první pozici a rovných 

70% z celkového počtu se vešlo v pořadí do první desítky. Neúspěšnost 26%. 

 

Graf 2:  Statistika použití Yahoo Search API - hledání URL podle jména 

autora a působiště. Graf vyjadřuje počet nalezených adres na určité pozici 

v rámci všech vrácených URL adres. Symbol N značí URL adresy, které 

nebyly nalezeny. 

Při použití nejen jména ale i působiště autora se úspěšnost výskytu na 1. místě zvýšila o 

rovných 10% a neúspěšnost, tj. počet nenalezených URL adres na domovskou stránku autora se 

snížila z 26 na 12 adres, což odpovídá 12% neúspěšnosti. 
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Graf 3:  Statistika použití Yahoo Search API - hledání URL podle jména 

autora v podobě fráze. Graf vyjadřuje počet nalezených adres na určité 

pozici v rámci všech vrácených URL adres. Symbol N značí URL adresy, 

které nebyly nalezeny. 

Graf 3 vyjadřuje překvapivou statistiku při hledání jména ve formě fráze. 61% domovských 

stránek z testovacích dat nebylo vůbec nalezeno a zbývajících 39% je rozmístěno po celém spektru 

grafu. Pouhá 4% URL adres byla nalezena na první pozici a pouhých 12% ze 100 URL adres se 

dostalo do první desítky. Yahoo API vrací v případě fráze absolutně odlišné URL adresy oproti 

případu, když je jméno autora zasláno jako řetězec.  

 

Graf 4:  Statistika použití Yahoo Search API - hledání URL podle jména 

autora a působiště v podobě fráze. Graf vyjadřuje počet nalezených adres na 

určité pozici v rámci všech vrácených URL adres. Symbol N značí URL 

adresy, které nebyly nalezeny. 
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Z grafu 4 je zřejmé, že přidáním parametru v podobě působiště (univerzity), se úspěšnost 

nálezu na první pozici zlepšila, avšak velmi malým podílem. Celkem 18% URL adres domovských 

stránek se shodovalo s URL adresou v testovacích datech a zároveň se nacházelo na první pozici 

nalezených stránek. Téměř polovina adres nebyla nalezena vůbec. Do první desítky se dostalo 26% 

adres, což je velmi špatný výsledek. Zbývající URL adresy jsou rozmístěny opět po celém spektru 

grafu jako v předchozím případě. 

4.2.2 Časová náročnost skriptu s API rozhraním Yahoo.com 

Zaznamenal jsem rychlost skriptu při všech čtyřech činnostech – při hledání na základě 

jména, jména a univerzity, a při hledání obou případů ve formě fráze. Časovou náročnost bohužel 

výrazně neovlivníme, poněvadž nejvyšší náročnost na čas připadá odezvě Yahoo Search API rozhraní 

a rychlosti s jakou vrací výsledky. 

 

Hledaný výraz Formát hledání Časová náročnost výpočtu 

Jméno Bez fráze 3 min 32 sec 

Jméno + působiště Bez fráze 4 min 06 sec 

Jméno Fráze 3 min 22 sec 

Jméno + působiště Fráze 5 min 43 sec 

Tabulka 1: Časová náročnost skriptu (Yahoo) při hledání domovských stránek 

V případě hledání jména bez použití fráze se doba zpracování úkolu pohybuje kolem 3 a půl 

minuty. Pokud hledáme jméno včetně univerzity, časová náročnost se u hledání ve formě fráze 

výrazně zvedne. Pohybuje se kolem 6 minut. Téměř dvojnásobná hodnota má jednoduché vysvětlení. 

Yahoo Search Api nevrátí požadovanou domovskou stránku, která by se shodovala se stránkou 

uloženou v testovacích datech, a proto je ke jménu přidáno působiště a Yahoo Search Api je voláno 

znovu. 

4.2.3 Použití rozhraní Google.com 

Úspěšnost skriptu byla taktéž otestována na 4 variantách: 

• Odeslání dotazu se jménem autora 

• Odeslání dotazu se jménem autora a jeho působiště 

• Odeslání dotazu se jménem autora v podobě fráze 

• Odeslání dotazu se jménem autora a jeho působiště v podobě fráze 
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Graf 5:  Statistika použití vyhledávače Google.com - hledání URL podle 

jména autora. Graf vyjadřuje počet nalezených adres na určité pozici 

v rámci všech vrácených URL adres. Symbol N značí URL adresy, které 

nebyly nalezeny. 

Výsledek použití Google.com je velmi příznivý (graf 5). Úspěšnost v první desítce umístění 

dosahuje 76%. Neúspěšnost je rovna 21%. Všechny nalezené URL adresy se umístily do prvních 30. 

pozic. 

 

Graf 6:  Statistika použití vyhledávače Google.com - hledání URL podle 

jména autora a působiště. Graf vyjadřuje počet nalezených adres na určité 

pozici v rámci všech vrácených URL adres. Symbol N značí URL adresy, 

které nebyly nalezeny. 

Při pohledu na graf 6 vidíme, že se veškeré výsledky posunuly do první desítky (74%), avšak 

počet nenalezených adres se kupodivu zvýšil - je poměrně vysoký – 25%, ač jsem jako u Yahoo 
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Search API předpokládal, že přidáním parametru navíc (působiště/univerzita) se úspěšnost zlepší. Na 

1. pozici se nachází 58% URL adres jako v předchozím případě, což je poměrně uspokojivý výsledek. 

Při použití fráze je úspěšnost totožná s výsledky, kdy fráze použita není! 

4.2.4 Časová náročnost skriptu s rozhraním Google.com 

Hodnoty, kterých dosahuje skript při použití rozhraní Google.com jsou srovnatelné s použitím 

Yahoo Search API. Poněvadž však skriptu Google nevrací výsledek ve formátu XML, ale v HTML 

(viz podkapitola 4.1.4), extrahujeme z kódu URL adresy (u rozhraní Yahoo je zasílán v XML 

formátu) pomocí sémantických pravidel, což rapidně zvedá časovou náročnost provádění skriptu. 

Toto zpomalení kompenzuje rychlejší odezva Google.com a tím se rozdíly mezi uvedenými 

rozhraními snižují (tabulka 2). 

Hledaný výraz Formát hledání Časová náročnost výpočtu 

Jméno Bez fráze 3 min 24 sec 

Jméno + působiště Bez fráze 4 min 42 sec 

Jméno Fráze 3 min 27 sec 

Jméno + působiště Fráze 3 min 40 sec 

Tabulka 2: Časová náročnost skriptu (Google.com) při hledání domovských stránek 

4.2.5 Celková náročnost uvažovaných rozhraní 

Při porovnání časové náročnosti a úspěšnost nalezení požadované URL adresy (odpovídající 

adrese v testovacích datech), docházím k závěru, že ideálním nastavením bude použití vyhledávače 

Yahoo Search Api a hledání skrze jméno a působiště. Můžeme argumentovat, že v některých 

případech má rozhraní Google.com lepší časové výsledky, avšak uvědomme si, že bereme v potaz i 

výsledky úspěchu nalezení domovské stránky shodující se se stránkou uloženou v testovacích datech. 
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5 Informa ční systém laboratoře UIS 

V této části diplomové práce budeme hovořit o informačním systému laboratoře Ústavu 

inteligentních systémů (UIS). Nebudeme se zde zabývat ovládáním, protože tomu je věnována 

uživatelská příručka, kterou najdeme v příloze č. 6. Zaměříme se na strukturu systému, jeho přednosti 

a na jeho možnosti. Informační systém laboratoře UIS jako webová aplikace spravuje a uchovává 

rezervace a výpůjčky majetku laboratoře UIS uživatelů (studentu, zaměstnanců, …) fakulty FIT VUT. 

S touto myšlenkou probíhal vývoj aplikace, který kladl důraz na bezpečnost, intuitivní a snadné 

ovládání jak ze strany běžných uživatelů, tak administrátorů zajišťujících chod, správu a vždy 

aktuální podobu poskytovaných dat.  

Aplikace zároveň slouží jako datový sklad pro dokumenty laboratoře UIS FIT v elektronické 

podobě. Uživatel má možnost dokumenty prohlížet; uživatel s právy administrátora kromě prohlížení 

i dokumenty přidávat, kategorizovat a odstraňovat. 

Nedílnou součástí systému je zmiňovaný vyhledávací modul (kapitola 4), který umožňuje 

vyhledávání dokumentů získatelných online v síti Internet. K tomu využívá API rozhraní Yahoo. 

5.1 Instalace a první spuštění systému 
1. Na databázovém serveru vytvoříme databázi pro instalovaný informační systém UIS. 

2. Nakopírujeme z přiloženého CD všechny instalační soubory na disk serveru. 

3. Nastavíme přístupová práva jednotlivým adresářům. Minimálně práva zápisu adresářům 

„ fotografie“ a „soubory“. 

4. Vytvoříme tabulky v databázi. Tuto operaci můžeme provést dvěma způsoby: 

a. Spustíme soubor „vytvoreni_databaze.php“, který najdeme v kořenovém adresáři 

aplikace. Před jeho spuštěním je nutné nastavit přístupové informace v konfiguraci 

skriptu. Nachází se uvnitř tohoto souboru. 

b. Přímo v databázi provedeme spuštění souboru „majetek.sql“ 

5. Pokud vše proběhlo úspěšně, přihlásíme se do systému pod systémovým uživatelem „Admin 

Admin“ [uživ.jm.: admin, heslo: admin]. 

6. Po prvním přihlášení doporučuji vytvořit uživatele s účtem administrátora s charakteristikou 

„superadmin“ a nastavit emailové adresy, na které budou zasílány výsledky vyhledávání. 

7. Odhlásíme se z účtu systémového uživatele a přihlásíme se pod administrátorským účtem, 

který jsme právě vytvořili.  

8. Po přihlášení vytvoříme minimálně jednu kategorii majetku a kategorii dokumentů, abychom 

mohli přidat první majetek, resp. dokument. 
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5.2 Struktura a vzhled informačního systému 

 

Obrázek 19: Informační systém laboratoře inteligentních systémů 

Aplikace se skládá ze tří částí (obrázek 19). První část je funkčně bezvýznamná, neměnná a 

pouze utváří celkově přijatelný pocit z celku – je jí titulní lišta v horní části aplikace. Obsahuje, mimo 

titulního názvu aplikace jednu důležitou informaci o právě přihlášené osobě. Druhá část obsahuje 

uživatelskou nabídku a nachází se v levé části aplikace. Obsah této části se již mění v závisti na 

přidělených právech právě přihlášeného uživatele. Třetí stěžejní část zabírá v aplikaci největší 

prostor, a tím je okno, do kterého jsou vypisovány veškeré požadované informace. 

Barevné schéma aplikace je voleno v barevných stupních šedi, aby aplikace byla kontrastní, a 

byla barevně přijatelná pro široké spektrum uživatelů. Aplikace je napojena na kaskádový styl, tudíž 

minimum zásahů do tohoto stylu dokáže změnit barevnou vizáž celé aplikace. 

Ovládání je volené tak, aby bylo přehledné a intuitivní. Informace jsou pro přehlednost a 

rychlou orientaci vypisovány v souvislých tabulkách. Ke každé tabulce je zobrazena legenda k 

ovládacím prvkům, které se na stránce v danou chvíli vyskytují. 

5.2.1 Uživatelské módy aplikace 

Aplikace pracuje ve čtyřech uživatelských módech, které se od sebe odlišují funkčností a 

dostupností jednotlivých sekcí. Jednotlivé módy se zapínají/vypínají na základě informace o 

přihlášeném uživateli. Každý uživatel je zařazen do jedné ze čtyř skupin. Skupiny se od sebe liší 
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přístupovými právy a uživatelé jednotlivých skupin mají odlišnou dostupnost funkcí systému. 

Nejvyšší přístupová práva, a s tím spojenou nejvyšší možnost obsluhy aplikace, má skupina 

administrátorů. Po ní následuje skupina externích administrátorů, která již má určitá funkční omezení 

a svou mohutností se řadí k nejméně početné skupině. Třetí skupinu tvoří zaměstnanci školy. Poslední 

skupinou – nejpočetnější – je skupina studentů a externistů, která má nejnižší přístupová práva. 

5.3 Přihlášení a autentizace uživatele 
Aplikace informačního systému UIS povolí uživateli přístup do systému až po zadání 

správných přihlašovacích informací v úvodní, přihlašovací stránce. Aplikace využívá seancí19. 

Jestliže uživatele vždy nejprve „donutíme“ k přihlášení prostřednictvím vhodného přihlašovacího 

skriptu, můžeme snadno zaregistrovat proměnné v seanci, jejichž hodnoty pak ve své činnosti využívá 

zbytek aplikace. Díky tomuto jedinému vstupnímu bodu do aplikace si můžeme také snadno 

zaznamenat, kdy uživatel k aplikaci přistupoval a jaké operace vykonával. Každý zásadní krok 

uživatele je tak monitorován a zpětně dohledatelný. 

Jak už bylo uvedeno dříve, informační systém UIS je webovou databázovou aplikací, tudíž 

nám nebrání nic v tom, abychom autentizaci prováděli jednou z velmi bezpečných forem autentizace, 

a to s možnosti záznamu přihlašovacích údajů do databáze. Pro tyto účely vytvoříme tabulku „hesla“, 

která bude obsahovat ke každému uživateli jeho uživatelské jméno (unikátní údaj v celé tabulce) a 

heslo. Ukládat do tabulky uživatelská hesla v podobě prostého textu je vzhledem k požadavku 

maximálně bezpečné aplikace samozřejmě krajně nerozumné. Údaje z databáze se dají číst mnoha 

způsoby a ukládání hesla ve formátu prostého textu představuje velké bezpečnostní riziko. 

V jazyce PHP najdeme užitečnou funkci crypt(), kterou využijeme pro šifrování našeho 

přístupového hesla do IS. 

string crypt(string str[, string salt]) 

Ukázka 8: Šifrovací funkce jazyka PHP 

Funkce vrací řetězec, zašifrovaný pomocí unixové šifrovací metody DES, příp. jiného 

algoritmu dostupného v hostitelském operačním systému. Řetězec ve formátu prostého textu, jehož 
                                                      
19 Seance, sezení (session) slouží k uchování hodnoty proměnných v rámci většího počtu stránek. K tomu je 

třeba vytvořit zvláštní identifikační číslo sezení (session ID) a zaslat je prohlížeči klienta. Prohlížeč pak toto 

číslo zasílá spolu s každým požadavkem na přečtení stránky a PHP může toto číslo použít k vybrání správných 

proměnných. Identifikační číslo sezení se dá ukládat do cookie nebo přímo do URL. Standardně se PHP chová 

tak, že se snaží ID uložit do cookies, ale není-li tato funkce v prohlížeči povolena, vkládá je rovnou do URL. 

Zdroj: PHP4, kapesní příručka, Rasmus Lerdorf, O’REILLY. Gliwice, Polsko: Helion S.A., 2004. s.34-35, 176 

s. ISBN 83-7361-463-X 
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zašifrování žádáme, se předává v prvním argumentu, druhý argumentu je nepovinný a obsahuje tzv. 

„sůl“ (salt), což je parametr šifrovacího algoritmu DES. Implicitně je sůl dvouznakový řetězec, jehož 

hodnotu algoritmus DES zapojí do šifrování. Pokud druhou hodnotu argumentu nezadáme, 

vygeneruje PHP náhodnou „sůl“. Běžně se za sůl používají první dva znaky uživatelského jména. 

Díky této metodě pak po provedeném šifrování není vidět, že si třeba dva uživatelé náhodou zvolili 

stejné heslo (za předpokladu, že uživatelské jméno je v rámci systému unikátní). 

V přihlašovací stránce zobrazujeme formulář, který si od uživatele vyžádá zadání jména a 

hesla a tvoří tak jediné místo pro vstup do informačního systému UIS (obrázek 20). Přihlašovací 

stránka se dále zobrazuje po neúspěšném pokusu o přihlášení, je cílovou stránkou po odhlášení a také 

představuje varovnou stránku při neoprávněném vyžádání skriptu, který vyžaduje přihlášeného 

uživatele.  

 

Obrázek 20: Přihlašovací stránka do systému 

Po odeslání přihlašovacího formuláře se proměnné typu POST zpracují v autentizačním 

skriptu. V rámci autentizace vyvoláme funkci autheticateUser() a předáme jí údaje k připojení 

k serveru MySQL, uživatelské jméno a heslo. Funkce posléze sestaví dotaz, pomocí kterého vyhledá 

v tabulce „hesla“ řádek se stejným uživatelským jménem a zašifrovaným heslem. Návratovou 

hodnotu funkce authenticateUser() zapíšeme do logické řídící proměnné s názvem $authenticated. 

Pokud je tento výsledek roven true, zaregistrujeme uživatelské jméno do proměnné seance 

authenticatedUser a IP-adresu klientského počítače, z něhož požadavek pocházel, do proměnné 

seance loginIpAddress. 

Jestliže prováděná autentizace selže a proměnná $authenticated tedy nabude hodnoty false, 

zaregistrujeme proměnnou seance loginMessage s odpovídající chybovou zprávou, která se zobrazí 

ve formuláři na přihlašovací stránce (obrázek 20). 

Při odhlášení uživatele z aplikace se vyvolá skript, který zruší registraci proměnné seance 

authenticatedUser, zaregistruje proměnnou loginMessage s odpovídající zprávou o odhlášení a vrátí 

se zpět do přihlašovacího skriptu. Vyvolaný přihlašovací skript následně zkontroluje registraci 

proměnné seance loginMessage a zobrazí zprávu o odhlášeném uživateli. 
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V našem zájmu je, aby kontrola nebyla prováděna pouze nad přihlašovací stránkou, ale nad celou 

aplikaci. Proto musíme vytvořit skript, který bude provádět kontrolu všech výše uvedených 

proměnných. Skript, který toto bude vykonávat, pak začleníme do všech našich skriptu, kde budeme 

vyžadovat přístup autorizovaného uživatele pomocí direktivy include20. Tímto způsobem se vyhneme 

zapisování programového kódu s autentizačním skriptem v každé „chráněné“ stránce. 

princip fungování autentizačního skriptu: 

 Skript nejprve zinicializuje uživatelské seance a nastaví dvě logické hodnoty. Do první 

proměnné $notAuthenticated zapíše hodnotu true v případě, že v seanci není definována proměnná 

authenticatedUser. Stejným způsobem zapíše do proměnné $notLoginIp hodnotu true v okamžiku, 

kdy proměnná seance loginIpAdress je definována a její hodnota není shodná s IP adresou počítače, 

který odeslal tento aktuální požadavek. IP adresu počítače zjistíme v proměnné $remote_addr, která je 

systémovou proměnnou a na rozdíl od proměnných GET a POST je nepřepsatelná. 

Dále testujeme již nastavené proměnné $notAuthenticated a $notLoginIp. Pokud je některá 

z nich rovna true, zapíšeme příslušnou přihlašovací zprávu do proměnné $loginMessage a 

zaregistrujeme ji v seanci. Nakonec ještě v odpovědi HTTP odešleme pole hlavičky Location, pomocí 

kterého přesměrujeme prohlížeč zpět na přihlašovací skript.  

5.4 Administrátorský mód systému 

Administrátorský mód umožňuje plnou správu všech dat uložených v databázi spravovaných 

informačním systémem UIS. K dispozici jsou veškeré funkce a uživatel patřící do skupiny 

administrátorů má možnost si prohlížet veškeré informace informačním systémem nabízené. 

Ze všech funkcí, které systém uživateli nabízí, jmenujme 3 nejzásadnější: odbavení rezervace, 

odbavení výpůjčky a správa dokumentů a s ní spojené online vyhledávání. My si však probereme 

postupně všechny funkce systému a poukážeme na důležité úseky implementace. 

5.4.1 Přehled a správa rezervací majetku 

Prvním úsekem aplikace, kterým se budeme zabývat, a který je jedním z pilířů aplikace, bude 

úsek správy rezervací. 

 

Obrázek 21: Přehled aktuálních rezervací 
                                                      
20 Directiva include slouží ke vkládání částí, anebo celých komponent, souborů. V případě rozsáhlejší změny ve 

všech souborech aplikace, stačí změnit pouze soubor vkládaný touto direktivou. 
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Na obrázku 21 vidíme přehled aktuálních rezervací, které byly do systému zadány. Z této 

stránky můžeme rezervace nejen odbavovat, ale i přidávat a prostoupit do historie všech rezervací, 

které byly kdy v systému provedeny. Zobrazení všech aktivních rezervací z databáze se provádí 

spojovaným SQL dotazem (ukázka 9), který propojuje 3 tabulky (rezervace, uzivatele, majetek). 

Tímto propojením získáme výpis na obrázku 21. 

SELECT r.datum_rez, u.jmeno, u.prijmeni, m.nazev_cj , 

r.rez_kusu, r.odkdy, r.dokdy, r.expirace_rez 

FROM rezervace AS r 

LEFT OUTER JOIN uzivatele AS u ON u.ident_uzi = r.i dent_uzi 

LEFT OUTER JOIN majetek AS m ON m.ident_maj = r.ide nt_maj 

WHERE r.aktivni = 1 

ORDER BY datum_rez DESC 

Ukázka 9: SQL dotaz: přehled aktivních rezervací 

Aktivní rezervace odbavujeme pomocí tlačítek, která se zobrazují na každém řádku rezervace. 

První tlačítko obsahující písmeno i v modrém poli nám vyvolá podrobné informace o rezervaci. 

Dozvíme se tak účel půjčky, jaký je stav rezervace atd. Druhé tlačítko s „odškrtnutím“ v zeleném poli 

má funkcí schvalovací. Po kliknutí na toto tlačítko je rezervace schválena, je jí přidělen status 

„Schváleno.“, je přesunuta do odbavených rezervací a záznam se přesouvá do tabulky „vypujcky“. 

Třetím a posledním tlačítkem na řádku rezervace je tlačítko s bílým křížkem v červeném poli, které 

po kliknutí na něj vyvolá skript, který rezervaci zruší, vloží ji do odbavených rezervací a přidělí ji 

status „Zamítnuto.“. V obou případech jsou provedené akce zaznamenány a k záznamům přidělen jak 

čas provedené akce, tak údaj o uživateli, který danou akci provedl. 

5.4.2 Přehled a správa výpůjček majetku 

Druhým důležitým zobrazením v systému je přehled výpůjček majetku (obrázek 22). 

 

Obrázek 22: Přehled aktuálních výpůjček 

Na obrázku 22 vidíme přehled aktuálních výpůjček, které vznikly odbavením rezervací. 

Z této stránky můžeme výpůjčky nejen odbavovat, ale i přidávat a prostoupit do historie všech 
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výpůjček, které byly kdy v systému provedeny. Zobrazení všech aktivních výpůjček z databáze se 

provádí spojovaným SQL dotazem (ukázka 10), který propojuje opět 3 tabulky (vypujcky, uzivatele, 

majetek). Tímto propojením získáme výpis na obrázku 22. 

SELECT u.jmeno, u.prijmeni, m.nazev_cj, v.vypuj_kus u, v.odkdy, 

v.dokdy, v.stav 

FROM vypujcky AS v 

LEFT OUTER JOIN uzivatele AS u ON u.ident_uzi = v.i dent_uzi 

LEFT OUTER JOIN majetek AS m ON m.ident_maj = v.ide nt_maj 

WHERE v.aktivni = 1 

ORDER BY v.datum_odb DESC 

Ukázka 10: SQL dotaz: přehled aktivních výpůjček 

Aktivní výpůjčky odbavujeme pomocí tlačítek, které se zobrazují na každém řádku výpůjčky. 

První tlačítko již známe z předchozí kapitoly a zobrazuje podrobné informace o provedené výpůjčce. 

Mimo jiné informaci kdo výpůjčku schválil a kdy. Jak naznačuje bílý obrázek tiskárny v oranžovém 

poli, toto tlačítko slouží pro tisk dokumentu „Protokol o výpůjčce“. Tlačítko se stává aktivní teprve 

v okamžiku, kdy je majetek skutečně vypůjčen. Třetím tlačítkem zleva je bíle písmeno P v zeleném 

poli, které po kliknutí učiní výpůjčku skutečně vypůjčenou a přidělí jí status „Vypůjčeno.“ Výpůjčku 

s tímto statusem již nelze zrušit, ale pouze posledním tlačítkem (bílé písmeno V v červeném poli) 

vrátit. Po kliknutí na toto tlačítko je záznam o výpůjčce přesunut do historie výpůjček a status 

záznamu výpůjčky se změní na „Vráceno“ a přidružený záznam o rezervaci nabude statusu 

„Vy řízeno“. Výhoda tohoto způsobu odbavování je ta, že uživatel, který rezervaci provedl, nemusí 

nutně dojít osobně do laboratoře UIS a zjišťovat, zda mu bude předmět pro uvedený účel výpůjčky 

vypůjčen či nikoliv. Tuto informaci zjistí z informačního systému UIS pod svým přihlašovacím 

jménem. 

5.4.3 Přehled a správa majetku 

Dalšími částmi aplikace jsou přehledové tabulky, které zobrazují všechny objekty (majetek, 

uživatele, fotografie, dokumenty atd.) uložené v systému. 

 

Obrázek 23: Přehled aktivního majetku 
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Na obrázku 23 vidíme přehled aktivního majetku, který je momentálně v laboratoři UIS. 

Z této stránky můžeme majetek přidávat, zobrazit majetek dle jeho kategorií, anebo zobrazit majetek, 

který sice již není v laboratoři, ale prošel systémem UIS a považuje se za odstraněný. V tabulce na 

obrázku si můžeme povšimnout, že o majetku se dá zjistit, zda je půjčitelný a kolik kusů je 

momentálně skladem připravených k vypůjčení. Například majetek s názvem Robot je v laboratoři 

evidován v počtu 15 kusů, ale k dispozici je momentálně 14 kusů. Tzn. jeden kus je momentálně 

vypůjčen. Majetek s názvem HP w2408 je v laboratoři pouze v jednom provedení a v tuto chvíli je 

vypůjčen. 

U jednotlivých záznamů je opět několik tlačítek. K majetku můžeme přidávat fotografie, 

dokumenty, editovat informace o majetku a majetek odstranit (= deaktivovat). Deaktivováním se 

rozumí přesunutí majetku do vyřazeného majetku. Tento majetek lze kdykoliv vrátit zpět do seznamu 

aktivního majetku. 

O konkrétním majetku si opět můžeme nechat zobrazit podrobné informace (obrázek 24). 

Kromě všeobecných informací, zde nalezneme připojený seznam fotografií, seznam dokumentů a 

v neposlední řadě seznam proběhlých výpůjček, které se k majetku váží. Na obrázku můžeme vidět, 

jaké informace se o majetku shromažďují. Za zmínku stojí kategorie, do které daný majetek připadá, 

počet kusů v laboratoři, datum pořízení a umístění v rámci laboratoře, příp. celého UIS. 
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Obrázek 24: Podrobné informace o majetku 

5.4.4 Přehled a správa dokumentů 

Přehledová tabulka s dokumenty zobrazuje nejen dokumenty přiřazené ke konkrétnímu 

majetku, ale i dokumenty, které nemají na majetek laboratoře žádnou vazbu. Dokumenty lze řadit 

abecedně, dle kategorií, anebo dle autora dokumentu (obrázek 25). 
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Obrázek 25: Přehled dokumentů 

Dokumenty, které nemají žádnou vazbu na majetek, lze z této obrazovky přidávat (obrázek 

26). Dokumenty, které mají nějakou souvislost s konkrétním majetkem v databázi, a přejeme si, aby 

se dokument k tomuto majetku připojil, přidáme dokument v přehledu majetku (kapitola 5.3.3). 

U každého záznamu o dokumentu opět máme po pravé straně funkční tlačítka. První z nich 

nám zobrazí podrobné informace, druhé spustí adekvátní prohlížeč dokumentů dle typu souboru, třetí 

tlačítko zleva nám umožní zeditovat podrobné informace o dokumentu a čtvrté tlačítko dokument 

trvale odstraní. 

Dokumenty se ukládají do databáze. Naskytla se otázka, zda dokumenty (soubory) ukládat do 

databáze, anebo na disk serveru. Existuje řada argumentů proč soubory do databáze neukládat (velká 

režie - výkonnost, kapacitní problémy, paměťová náročnost skriptu atd.), tak i řada výhod. Podstatnou 

a velmi důležitou výhodou je snadná údržba a maximální zabezpečení konzistence dat - jsou-li 

soubory v databázi přímo, nikdo je nemůže oddělit od ostatních dat, nikdo jimi nemůže nezávisle 

manipulovat, neztratí se. Jako protiargument se často uvádí zvýšená technická náročnost takové 

architektury. Můžeme však tvrdit, že při správně zvoleném databázovém stroji a architektuře žádné 

zvýšené nároky nevznikají, spíše naopak, protože databázové stroje jsou dnes špičkou v IT21. 
                                                      
21 IT – informační technologie. 
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Obrázek 26: Přidání souboru 

Ukládání dokumentu (souboru) probíhá vytvořením dočasného souboru na disku, který je 

posléze přehrán do databáze a z dočasného umístění odstraněn (ukázka11). Při používání globálních 

proměnných pro práci s nahranými soubory je nutné ověřovat, zda proměnná skutečně vznikla z 

nahraného souboru nebo zda se nám ji potenciální útočník snaží podstrčit. K tomu můžeme využít 

funkci is_uploaded_file(). Při použití pole $_FILES není nutné tyto funkce používat, protože PHP za 

původ dat v tomto poli ručí, a proto jsem se rozhodl pro jeho použití. 

$sou_docasny = $_FILES['fupload']['tmp_name']; 

$sou_cil = "soubory/".$_FILES['fupload']['name']; 

move_uploaded_file($sou_docasny, $sou_cil); 

$soubor = "'".addslashes(fread(fopen($sou_cil, "r") , filesize($sou_cil)))." 

mysql_query("INSERT INTO soubory (obsah) VALUES ($s oubor)“); 

DeleteFiles($sou_cil); 

Ukázka 11: Zjednodušená a zkrácená část skriptu „přidání souboru“ 

Předešlým úkonům předchází ověřování, zda se jedná o dokument nám známého a 

upřednostňovaného typu (ukázka 12). 
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   if (($_FILES['fupload']['type'] == "image/pjpeg" ) or 

($_FILES['fupload']['type'] == "application/msword" ) or 

($_FILES['fupload']['type'] == "application/pdf") o r 

($_FILES['fupload']['type'] == "text/plain") or 

($_FILES['fupload']['type'] == "application/postscr ipt") or 

($_FILES['fupload']['type'] == "application/rtf") o r 

($_FILES['fupload']['type'] == "application/x-rtf")  or 

($_FILES['fupload']['type'] == "text/richtext")) {   ….. } 

Ukázka 12: Zjednodušená a zkrácená část skriptu „přidání souboru“ 

5.4.5 Přehled a správa fotografií 

Nedílnou součástí informací o majetku, který se nachází v laboratoři UIS, jsou i fotografie, 

obrázky, nákresy a schémata (dále jen fotografie).  

 

Obrázek 27: Přehled fotografií 

Ty jsou shromažďovány též v databázi. Na obrázku 27 vidíme přehled fotografií. Všimněme 

si, že žádná z fotografií neexistuje sama o sobě, ale je vázána na konkrétní majetek. Přidávat 

fotografie lze tedy pouze k určitému majetku, a to v přehledu majetku (kapitola 5.3.3). Z této stránky 

si můžeme zobrazit kartu fotografie (obrázek 28) obsahující podrobné informace a náhled fotografie. 

Informace o fotografii můžeme též editovat a fotografii trvale odstranit. K těmto úkonům slouží 

funkční tlačítka po pravé straně každého záznamu o fotografii. 

Pro načítání fotografií je uplatněn stejný postup jako v případě souborů. Formát fotografií je 

omezen na dva typy: JPEG a GIF. Zda je skutečně ukládána do systému fotografie v uvedeném 

formátu, je kontrolováno a v případě snahy uložit fotografii v jiném formátu je uživatel upozorněn. 

Před samotným uložením je fotografie zmenšena do předem nastavené velikosti (šířka 450 

px) a je vytvořena její miniatura (šířka 150 px). Do databáze je pak uložena upravená fotografie 

včetně její miniatury (ukázka 13). 
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Obrázek 28: Karta fotografie 

$fotka = imagemagic($nazev_souboru, $cil, $sirka, $ vyska); 

$fotka_mini = imagemagic($nazev_souboru, $cil_mini,  $sirka_mini, $vyska_mini);  

$binFile=str_replace(";", "", $fotka); 

$fot_velikost = filesize($binFile); 

$obrazek = (addslashes(fread(fopen($binFile, "r"), filesize($binFile)))); 

$binFile=str_replace(";", "", $fotka_mini); 

$mini = (addslashes(fread(fopen($binFile, "r"), fil esize($binFile)))); 

mysql_query("INSERT INTO fotografie (obrazek, minia tura) VALUES ($obrazek, $mini) 

Ukázka 13: zjednodušená a zkrácená část skriptu „přidání fotografie“ 

5.4.6 Přehled a správa uživatelů 

Přehledová tabulka s uživateli (obrázek 29) zobrazuje všechny registrované uživatele systému 

bez rozlišení přístupových práv. Tabulka navíc u každého uživatele uvádí údaj o aktuálních 

rezervacích a aktuálních výpůjčkách daného uživatele. 

 

Obrázek 29: Přehled uživatelů 

Z této stránky můžeme uživatele přidávat, editovat, ale i odstranit. Odstranění probíhá opět 

pouhým deaktivováním uživatele, jako je tomu v případě majetku. Odstraněný uživatel se přesouvá 
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do seznamu „Vyřazení uživatelé“ a může byt kdykoliv vrácen zpět do systému jeho opětovnou 

aktivací. Odstranit lze uživatele pouze takového, který nemá žádnou aktivní výpůjčku. 

Každý uživatel má svůj účet, u kterého se eviduji všechny uskutečněné rezervace a výpůjčky. 

V rámci systému existuje unikátní účet „admin“, který má jediný přístup do nastavení 

systému. Tento účet ve výpisu registrovaných uživatelů nenajdeme. Účet můžeme označit za 

systémový a nelze nad ním provádět žádné operace. (editace, odstranění). Se systémovým účtem 

„admin“ lze provádět veškeré systému dostupné operace. 

 

Obrázek 30: Informace o uživateli 

Systém o uživateli shromažďuje velké množství informací (obrázek 30). Své informace 

uživatel nemůže svévolně editovat, ale jsou zadány při jeho registraci administrátorem systému. Na 

kartě uživatele se kromě podrobných informací dozvíme o jeho aktuálních rezervacích, o majetku, 

který má vypůjčený a o majetku, který měl vypůjčený v minulosti. 

Při ukládání uživatele je kontrolováno, zda uživatel zadal email ve správném tvaru a zda 

může čistě hypoteticky takový email existovat. K tomu slouží tento regulární výraz: 

$validEmailExpr="^[-a-zA-Z0-9][-.a-zA-Z0-9]*@[-.a-z A-Z0-9]+(\.[-.a-zA-Z0-

9]+)*\.(com|edu|info|gov|int|mil|net|org|biz|name|m useum|coop|aero|pro|tv|[a-

zA-Z]{2})$"; 
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5.4.7 Přehled a správa kategorií majetku a dokumentů 

Sekce systému, kde administrátor definuje názvy kategorií majetku a kategorií dokumentů, 

nalezneme též v levé části aplikace jako jednu z hlavních položek menu. Kategorie majetku a 

dokumentů tvoří nedílnou součást správy, poněvadž každý majetek a dokument, který je v systému 

evidován, je přiřazen do své kategorie. Administrátor má možnost kategorie přidávat, názvy kategorií 

editovat a kategorie odstraňovat. Odstranit lze pouze tu kategorii, ve které se nenacházejí žádné 

položky. Pokud kategorie obsahuje alespoň jednu položku, nelze odstranit. Před smazáním této 

kategorie je nutné majetek, příp. dokument přesunout do jiné vhodné kategorie.  

5.4.8 Hledání dokumentů online 

Informační systém laboratoře UIS FIT má v sobě naimplementován vyhledávací modul, o 

kterém jsme se zmínili a jeho funkčnost otestovali v kapitole 4. Modul v několika modifikacích je 

dostupný ve třech místech aplikace: v sekci „Přehled majetku“, dvakrát v sekci „Hledač dokumentů“, 

a jedenkrát je volaný přímo z hlavního menu po levé straně aplikace. 

Skript využívá pro své hledání API rozhraní Yahoo. Toto rozhraní se dle námi provedených 

testů zdálo pro naše účely nejpřijatelnější. Jediné omezení, které zde nastalo, je omezení počtu 

vrácených výsledku, a to na číslo 100. I přesto je toto číslo pro účely aplikace akceptovatelné a 

vyhledávač dosahuje požadované funkčnosti. 

Testovací skript pro vyhledávání jsem naimplementoval v jazyce Python, ale pro samotný 

skript modulu jsem zvolil jazyk PHP. To z důvodu vyšší procentuální dostupnosti tohoto jazyka na 

serverech poskytujících hostingové služby. Poněvadž se některé konstrukce v PHP od konstrukcí 

v Pythonu odlišují, v následující části se o vyhledávácím modulu ještě znovu zmíníme a probereme 

zásadní funkce v závislosti na systému UIS. 

5.4.8.1 Modul v sekci Přehled majetku 

Začněme prvním použitím modulu vyhledávače, který se nachází v sekci Přehledu majetku, 

konkrétně při přidávání nového dokumentu (souboru) k danému majetku (kapitola 5.3.3, obrázek 23). 

Po kliknutí na ikonu „přidat soubor“ (obrázek 31) je otevřeno okno, ve kterém je možné přidávat 

soubor z disku, anebo vyhledat dokument, který se vyskytuje online na Internetu. K tomu slouží 

formulář v dolní části okna. Předdefinovaným hledaným řetězcem je v této chvíli název majetku, ke 

kterému chceme online dokument vyhledat, typ dokumentu zvolíme dle svého uvážení a počet 

hledání můžeme nastavit od 30 do 100. Toto číslo určuje kolik URL adres (vyhledaných na základě 

námi definovaných podmínek) vyhledávač maximálně vrátí. Čím vyšší číslo, tím vyšší šance na 

nalezení požadovaného dokumentu, ale zároveň vyšší časová náročnost. Hledaný řetězec můžeme 
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svévolně pozměňovat, pokud se nám nedaří dosáhnout nalezení adekvátního dokumentu na první 

pokus. 

Jak už bylo zmíněno v kapitole 4, požadovaný výsledek hledání vrací API rozhraní Yahoo, 

které je volané konstrukcí uvedenou v ukázce 13. 

http://search.yahooapis.com/WebSearchService/V1/web Search?query=".$hledany_retezec.

"&appid=".$appid."&results=".$pocet_url) 

Ukázka 13: Volání API rozhraní Yahoo 

 

Obrázek 31: Přidání souboru ze sekce Přehledu majetku 

Návratovou hodnotou je XML soubor s výsledkem hledání vyhledávacího stroje Yahoo. 

Tento XML soubor bylo třeba zpracovat a vyseparovat z něj námi hledané informace. Ukázka 

struktury vráceného XML souboru je uvedena v příloze č. 5. 

Pro zpracování jsem použil funkci simplexml_load_file(), která jednotlivé úseky XML 

souboru kategorizuje. Dle vytvořených kategorií jsem jednotlivé údaje uložil do proměnných 

složeného datového typu – polí (ukázka 14). 
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for($i=0; $i<$res['totalResultsReturned']; $i++) { 

  foreach($xml->Result[$i] as $key=>$value) { 

    //promenna $ppTitle obsahuje vsechny titulky URL k nalezene URL adrese   

    if ($key == 'Title') $ppTitle[$i] = $value; 

    //promenna $ppSummary  obsahuje vsechny popisy k nalezene URL adrese     

    if ($key == 'Summary') $ppSummary[$i] = $value;   

    //promenna $ppURL obsahuje vsechny nalezene URL  k hledanemu retezci     

    if ($key == 'Url') $ppUrl[$i] = $value;  

  } 

} 

Ukázka 14: Uložení informací rozčleněných dle kategorií do polí (z XML dokumentu) 

Poněvadž nám vyhledávač bude vracet i URL adresy neodkazující na konkrétní dokumenty, 

které jsou cílem našeho hledání, dokumenty, které nemají příponu námi požadovaného typu, jsem 

z výsledku odstranil. 

Výsledek je vypsán na obrazovku a uživatel má možnost si dokumenty prohlédnout a 

případně uložit jedním kliknutím do databáze. Pokud se uživatel rozhodne pro uložení, je spuštěn 

skript, který se o uložení postará. Pro načtení externího22 dokumentu jsem napsal funkci (ukázka 14), 

která načítá soubor do proměnné a tuto proměnnou posléze s obsahem souboru vrátí zpět skriptu ke 

zpracování – uložení do databáze. 

function getContents($filename) {    

if (function_exists('file_get_contents')) {    

return file_get_contents($filename);    

} else {    

$fp = fopen($filename, 'r');    

if (!$fp) {    

echo ('Požadovaný soubor nelze z externího umíst ění na číst.');    

return false; } 

return fread($fp, filesize($filename)); 

} 

} 

Ukázka 14: Funkce načítající externí soubor do proměnné 

5.4.8.2 Moduly v sekci Hledač dokumentů 

V druhém umístění se moduly nacházejí rovnou dva. Jedná se o sekci „Hledač dokumentů“ 

(obrázek 31). Jeden vyhledává dle jména autora a pracoviště (univerzity), na které autor působí, 

anebo je s ním nějakým způsobem spojen. Druhý vyhledává na základě uživatelem zadaných 

klíčových slov. 

                                                      
22 Takto budeme nazývat dokument (soubor), který se bude nacházet někde online na Internetu. 
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Obrázek 31: Moduly v sekci „Hledač dokumentů“ 

Nalezené dokumenty oproti předchozímu hledači umístěného v sekci  Přehledu majetku 

nemají žádnou vazbu na konkrétní majetek v laboratoři. Principiálně moduly fungují obdobně jako 

předchozí vyhledávací modul. Jedná se pouze o modifikaci předávání hledaných klíčových slov a 

odlišnému nastavení Yahoo Search rozhraní. 

5.4.8.3 Modul hledající na základě údajů čerpaných z databáze 

Třetí vyhledávací modul vyhledává dokumenty na webu na základě jmen autorů dokumentů, 

které jsou doposud v databázi informačního systému uloženy. Vyhledávač se spouští přímo 

z hlavního menu aplikace. Po spuštění skript zašle databázi dotaz na jména všech autorů, kteří jsou 

autory dokumentů v systému. Databáze vrátí seznam jmen, která jsou následně použita pro 

vyhledávání. Pro každého autora jsou vyhledávány přes API rozhraní Yahoo dokumenty ve formátu 

PDF. Princip hledání odpovídá předchozím vyhledávácím modulům. Výsledek vyhledávání (obrázek 

32) je však uložen jako HTML stránka na disk serveru a je zpětně dostupný po kliknutí na položku 

v menu aplikace s názvem„Výsledky vyhledávání“. 

 

Obrázek 32: Výsledek vyhledávání 
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Výsledek obsahuje jméno autora, ke kterému nalezené dokumenty patří a dále výpis 

nalezených dokumentů. Dokument si lze kliknutím na jeho odkaz prohlédnout. V případě 

požadovaného dokumentu lze dokument kliknutím na tlačítko „přidat do databáze“ dokument do 

databáze okamžitě uložit. S ukončením vyhledávání je zaslán na předem definované emailové adresy 

informační email o skončení vyhledávání s dosaženým výsledkem (ukázka 15). 

REZERVAČNÍ A EVIDEN ČNÍ SYSTÉM LABORATOŘE INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ 

  Čas spušt ění vyhledáva če: 24.5.2009 14:49:58. 

  Čas ukon čení vyhledáva če: 24.5.2009 14:50:08 

  Po čet autor ů k vyhledávání: 3 

--------------------------------- 

      Jméno autora: Asier Alcazar 

      Po čet nových dokument ů: 26 

--------------------------------- 

      Jméno autora: Firma 

      Po čet nových dokument ů: 19 

--------------------------------- 

      Jméno autora: Lada Adamic 

      Po čet nových dokument ů: 31 

Ukázka 15: Obsah emailu zasílaného na předem definované emailové adresy 

5.4.9 Nastavení systému 

Sekce „Nastavení systému“ je dostupná pouze uživatelům s příznakem „superadmin“. Zde je 

možné nastavit až 6 emailových adres, na které bude zasílán výsledek online hledání. 

5.5 Studentský mód systému 

Studentský mód systému má umožnit studentům a externistům, kteří jsou do této skupiny též 

zařazeni, tři základní operace: prohlížení majetku, rezervace majetku a výpůjčky majetku samotného. 

Dle toho je také rozčleněno menu aplikace, které oproti administrátorskému módu obsahuje jen 4 

položky: 

• Přidat rezervaci 

• Rezervace 

• Výpůjčky 

• Majetek 

Student má možnost si prohlížet veškerý majetek, kterým laboratoř disponuje. Má možnost 

číst podrobnosti o daném majetku, prohlížet si fotografie majetku a přidružené dokumenty. 
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Jednotlivé stavy rezervací a výpůjček jsou barevně odlišeny, aby student měl okamžitě 

přehled o tom, která rezervace mu byla schválena, jaké majetek má vypůjčený atd. (obrázek 33). 

 

Obrázek 33: Přehledové tabulky: barevné rozlišení stavů rezervací a výpůjček 
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5.5.1 Rezervace majetku 

Hlavní činnosti studenta však bude provádění rezervací, které může provádět přímo 

z hlavního menu, anebo v sekci „Rezervace“ 

 

. Obrázek 34: Přidání nové rezervace 

Na obrázku 34 vidíme rezervační formulář. Uživatel vybere majetek, o který má zájem, 

kliknutím na „odškrtnutí“ v zeleném poli. Dojde k načtení názvu a identifikačního čísla majetku. 

Uživatel pomocí kalendáříků zadá datum od kdy má o majetek zájem a kdy majetek vrátí zpět 

laboratoři. Počet rezervovaných kusů je implicitně nastaven na hodnotu 1 a nedá se zvýšit. Uživatel 

vyplní účel půjčky a klikne na tlačítko „Uložit rezervaci“. Pokud jsou správně vyplněny veškeré 

požadované informace, je rezervace uložena a získává status „Nevyřízená.“. 

V okamžiku, kdy obsluha laboratoře výpůjčku schválí, uživateli se u záznamu rezervace 

změní status z „Nevyřízená.“ na „Schválená.“ a záznam se obarví oranžovou barvou. Uživatel nyní 

ví, že si může v laboratoři UIS majetek vyzvednout k zapůjčení. V okamžiku zapůjčení obsluha 

v systému výpůjčku odbaví a status výpůjčky se změní na „Vypůjčeno.“. U uživatele se opět změní 

barva záznamu, a to na zelenou. Obsluha uživateli vytiskne Protokol o výpůjčce. Jakmile uživatel 

majetek opět vrátí zpět do laboratoře, obsluha záznam o výpůjčce zruší. Status výpůjčky se změní 

na „Vráceno.“ A status u rezervace, která této výpůjčce předcházela, se změní na „Vyřízeno.“ 

Všechny uvedené stavy rezervací a výpůjček si můžete prohlédnout na obrázku 33. 

Zadávání správného data je ošetřeno vloženými kalendáříky. Ošetřil jsem tak situaci, že by 

uživatel omylem zadal neexistující datum anebo datum z minulosti. Je kontrolováno, zda datum „Od 

kdy“ předchází datu „Do kdy“. V případě, že tomu tak není, je uživatel požádán, aby překontroloval 

správnost zadaných údajů. 
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5.6 Zaměstnanecký mód systému 

Zaměstnanecký mód systému je identický s módem studentským. Liší se pouze v možnosti 

prohlížení přehledu uživatelů systému. Editace a odstraňování uživatelů není povoleno. 

5.7 Mód systému externího administrátora 

Mód systému, který se zapíná při přihlášení uživatele s přístupovými právy externího 

administrátora, se liší od předešlého zaměstnaneckého v tom, že externí administrátor má právo 

spravovat majetek. Tzn. majetek přidávat. Editace a odstraňování majetku není v tomto módu 

v plném rozsahu povolena, ale uživatel má možnost editovat a odstraňovat pouze ten majetek, který 

do systému sám zaevidoval. K majetku má povoleno přidávat fotografie. 
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Závěr 

Informační systém laboratoře inteligentních systému jako webovou databázovou aplikaci 

mohu označit za plnohodnotný informační systém s možností bezpečné autentizace a následné 

administrace. Systém je připraven pro použití v ostrém režimu. Umožňuje spravovat informace o 

majetku laboratoře včetně obrázků a dokumentů. Podařilo se mi úspěšně naimplementovat veškeré 

požadované funkce systému a dostatečně otestovat jejich bezchybný chod a správnost. 

Naimplementoval jsem systém, který dokáže evidovat a spravovat velké množství informací o 

veškerém majetku laboratoře. Nad těmito daty jsem vytvořil a spustil rezervační systém, který 

umožňuje přihlášeným uživatelům online rezervace bez přímo kontaktu s pracovníky laboratoře.  

Vždy však existuje způsob, jak určitý problém zpracovat lepé nebo jednodušeji. Snahou bylo 

vytvořit internetový systém, který bude jednoduchý pro obsluhu a maximálně srozumitelný pro 

běžné uživatelé. Tato snaha byla úspěšná a daná webová databázová aplikace je plně přehledná i pro 

začínajícího uživatele internetu. 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit informační systém na základě podkladů z několika 

sezení s pracovníky laboratoře, který bude nasazen v laboratoři Ústavu inteligentních systému 

Fakulty informačních technologií. Tohoto cíle se mi podařilo dosáhnout a systém byl předán 

pracovníkům laboratoře dne 26. května 2009. 
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